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1. Wstęp 

Mechaniczne wspomaganie serca ( MWS ) stanowi obecnie uznaną i coraz szerzej 
stosowaną metodę leczenia chorych cierpiących z powodu schyłkowej postaci 
niewydolności serca.  W Polsce jako pierwszy zainteresowanie tą metodą leczenia 
wykazał Prof. Zbigniew Religa w połowie lat 80 ubiegłego wieku, równolegle 
z rozpoczęciem programu transplantacji serca. Rozpoczęte wówczas prace nad 
stworzeniem polskiego systemu wspomagania serca zaowocowały pierwszymi 
klinicznym aplikacjami sztucznych komór systemu POLCAS w roku 1995, w Klinice 
Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii ( obecnie Śląskie Centrum Chorób 
Serca ) w Zabrzu. Od roku 1999 system wspomagania serca POLCAS stosowany jest 
w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W latach 1999 – 2012 system zastosowany 
został u ponad 200 pacjentów.  
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2. Najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność mechanicznego 
wspomagania serca 

Krwawienie 

Krwawienie okołooperacyjne jest powikłaniem występującym w granicach 15 – 30 % 
przypadków mechanicznego wspomagania serca. Stanowi ono jeden z najistotniejszych  
czynników wpływających na skuteczność leczenia chorych. 

Przyczyny krwawienia w mechanicznym wspomaganiu serca to zaburzenia krzepnięcia 
spowodowane są przede wszystkim niewydolnością wątroby wynikającą z hypoperfuzji 
narządu w przebiegu niewydolności serca. Drugą grupę stanowią  zaburzenia 
krzepnięcia pochodzenia jatrogennego.  Większość pacjentów leczonych z powodu 
zastoinowej niewydolności serca leczona jest przeciwkrzepliwie za pomocą 
antagonistów witaminy K. w grupie pacjentów kwalifikowanych w trybie pilnym do 
wspomagania serca w przebiegu niewydolności pokardiotomijnej zaburzenia 
krzepnięcia wynikają z przedłużającego się krążenia pozaustrojowego ze wszystkimi 
jego konsekwencjami pod postacią hemolizy krwi i uszkodzenia elementów 
morfotycznych a w szczególności płytek krwi oraz zużycia osoczowych czynników 
krzepnięcia. 

Krwawienie okołooperacyjne prowadzić może do niepowodzenia terapii w sposób 
bezpośredni, szczególnie w grupie chorych kwalifikowanych do wspomagania serca 
z powodu niewydolności po kardiotomii, jak również w wyniku wtórnego uszkodzenia 
narządów obwodowych, szczególnie płuc i nerek w wyniku koniecznych, masywnych 
przetoczeń krwi. 

Infekcje 

Zakażenia związane z mechanicznym wspomaganiem serca podzielić można na dwie 
podstawowe grupy. Infekcje związane z miejscem wszczepienia urządzenia (pocket 
infection) lub miejscem przejścia kaniul czy przewodu sterującego urządzenia 
wspomagającego przez skórę chorego. Druga grupę stanowią infekcje uogólnione 
spowodowane narażeniem pacjenta o obniżonej odporności na kontakt ze szczepami 
wewnątrzszpitalnymi drobnoustrojów. Do podstawowych źródeł infekcji u pacjentów 
leczonych mechanicznym wspomaganiem serca należą wszelkie wkłucia stosowane dla 
leczenia iv i monitorowania stanu hemodynamicznego, dreny zakładane do śródpiersia 
i opłucnych cewniki etc. Kolejne nie mniej istotne źródło infekcji stanowi układ 
pokarmowy pacjenta, którym w wyniku hypoperfuzji dochodzi do zaburzenia 
funkcjonowania bariery śluzówkowej jelit i w następstwie do endotoksemii i lub 
posocznicy.  Nieskutecznie leczone lub niepoddające się leczeniu infekcje u pacjentów 
z mechanicznym wspomaganiem serca stanowią przyczynę ponad 20 % wszystkich 
przypadków niepowodzenia terapii.  
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Powikłania zakrzepowo –zatorowe 

Mechaniczne wspomaganie serca podobnie jak wszystkie protezy stosowane 
w układzie sercowo naczyniowym (zastawki, grafty naczyniowe, stenty etc.) stymuluje 
układ krzepnięcia i wymaga stałego, dokładnie monitorowanego leczenia 
przeciwkrzepliwego. W tym celu każdy stosowany system wspomagania serca ma 
opisany i zalecany przez wytwórcę protokół leczenia przeciwkrzepliwego oraz 
schematy monitorowania zarówno prowadzonego leczenia jak również ewentualnego 
pojawiania się zakrzepów. W ślad za powyższym opracowywane są zalecenia 
i wytyczne postępowania w sytuacji stwierdzenia obecności materiału zatorowego 
w układzie mechanicznego wspomagania. 

Pomimo wymienionych wyżej zasad i wytycznych podczas mechanicznego 
wspomagania serca dochodzi do incydentów związanych z wykrzepianiem 
i uwalnianiem materiału zatorowego skutkujących udarami niedokrwiennymi 
narządów obwodowych i ośrodkowego układu nerwowego. 

Niewydolność narządów obwodowych. 

Niewydolność narządów obwodowych dotycząc przede wszystkim wątroby, nerek 
i płuc jest kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka niepowodzenia terapii 
z zastosowaniem MWS.  Przyczynę tego powikłania stanowić może uszkodzenie 
narządów w wyniku niedostatecznej perfuzji w przebiegu choroby podstawowej. 
Ocena odwracalności niewydolności narządowej stanowi najtrudniejszy i zarazem 
bardzo istotny element kwalifikacji pacjenta do mechanicznego wspomagania.   

Inną przyczyny rozwoju tego powikłania stanowić mogą ARDS, krwawienie i następnie 
przetoczenia dużych ilości krwi, uogólniona infekcja ze wstrząsem septycznym. 
Niewydolność narządów obwodowych pomimo przywrócenia, dzięki zastosowaniu 
MWS, adekwatnej perfuzji tkankowej, skutkuje wydłużeniem procesu leczenia, 
wzrostem jego kosztów i niestety w niektórych przypadkach niepowodzeniem terapii. 

3. Mechaniczne wspomaganie serca systemem POLCAS   
w latach 1999 -2012 

Wskazania do implantacji systemu POLCAS 

W latach 1999 – 2005 Instytut Kardiologii w Warszawie stanowił jedyny w Polsce 
ośrodek, w którym system POLCAS stosowany był rutynowo. W okresie tym w innych 
polskich ośrodkach kwalifikacje do MCS z zastosowaniem POLCAS zdarzały się 
sporadycznie. 

W roku 1999 nie był jeszcze opracowany zestaw poziomów Intermacs, szeregujących 
stopień niewydolności serca i określający celowość i pilność zastosowania 
mechanicznego wspomagania, obecnie powszechnie wykorzystywany w kwalifikacji 
pacjentów do MWS. Kwalifikacje opierały się zatem, na klasycznych 
hemodynamicznych wskazaniach opracowanych przez Norwooda dla kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej oraz doświadczeniu lekarza kwalifikującego. Wskazanie dla 
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implantacji systemu POLCAS stanowiła niepoddająca się maksymalnemu leczeniu 
zachowawczemu, z zastosowaniem maksymalnych dawek leków inotropowych i/lub 
IABP skrajna niewydolność serca.  

Przyczyny zastosowania MWS w okresie 1999 - 2005 w kolejności częstości kwalifikacji: 

 Niewydolność po kardiotomii 67% 

 Kardiomiopatia rozstrzeniowa  15% 

 Zapalenie mięśnia serca 11 %  

 Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału mięśnia serca 7%. 

Rozkład częstości wyraźnie pokazuje przewagę pacjentów, których obecnie określono 
by jako intermacs level 1 ze wskazaniami do natychmiastowej interwencji ratującej 
życie. 

W kolejnych latach MWS w Polsce zaczęto stosować w kolejnych 2 ośrodkach, Klinice 
Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu. Jednocześnie istotnie zmienił się sposób kwalifikacji pacjentów do 
wspomagania. W latach 2006 – 2012 dominującą grupę pacjentów stanowią chorzy 
leczeni z powodu zastoinowej niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii, 
w większości zakwalifikowani wcześniej do transplantacji serca. W tej grupie chorych 
wskazanie do stosowania MWS stanowi pogorszenie wydolności serca, objawiające się 
koniecznością zwiększania dawek leków inotropowych przy jednoczesnym pojawieniu 
się objawów retencji płynów i spadku diurezy i wzrostu wartości enzymów 
wątrobowych. Pacjenci zaliczani do grupy Intermacs 2 – 3 rzadziej 4.  

Rozkład procentowy etiologii niewydolności serca w latach 2005 – 2007 przedstawia 
się następująco: 

 Kardiomiopatia  - 50 % 

 Niewydolność po kardiotomii z uwzględnieniem niewydolności graftu po HTX  
30% 

 Zapalenie m serca 20% 

 By w następnych latach osiągnąć następujący rozkład wskazań. 

 Kardiomiopatia  powyżej 60 % 

 Zapalenie m serca 20 % 

 Niewydolność po kardiotomii 16 % ( w tym niemal połowa to pierwotna 
niewydolność graftu po HTX)  

Jak pokazują powyższe dane na przestrzeni lat stopniowo, stale zmniejszany jest 
odsetek kwalifikacji pacjentów z powodu niewydolności po kardiotomii. Doskonale 
wiadomo, że wyniki mechanicznego wspomagania serca w tej grupie pacjentów są 
niezadawalające niezależnie od stosowanego typu urządzeń i potwierdzają to wyniki 
prezentowane przez większość ośrodków. W związku z powyższym w polskich 
ośrodkach, w chwili obecnej, jako pierwszy wybór mechanicznego wspomagania 
niewydolnego serca w tej grupie chorych stosowane jest ECMO/ECLS.  

System POLCAS jest obecnie rekomendowany do stosowania u pacjentów z Intermacs 
2 – 3, jako pomost do przeszczepienia lub regeneracji. 
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Przeciwskazania do implantacji systemu POLCAS 

Mechaniczne wspomaganie serca jest metodą leczenia stosowaną w grupie chorych 
cierpiących z powodu zaawansowanej niewydolności serca często wśród objawów 
wstrząsu kardiogennego. Co za tym idzie często są to chorzy, u których dochodzi do 
spowodowanego nieadekwatną perfuzją tkankową uszkodzenia narządów 
obwodowych, większej podatności na infekcje miejscowe i uogólnione oraz bardziej 
lub mniej głębokich i złożonych zaburzeń układu krzepnięcia. Wszystkie wymienione 
elementy stanowią względne a często również bezwzględne przeciwwskazania dla 
jakichkolwiek procedur operacyjnych. Jednakże operacja wszczepienia MWS stanowi 
wyjątek od tej reguły, ponieważ jej wynikiem jest natychmiastowe przywrócenie 
prawidłowej perfuzji tkankowej i dalej możliwość skuteczniejszego leczenia powikłań 
niewydolności serca.  

Przeciwwskazania względne: 

 Aktywna infekcja objawiająca się wzrostem parametrów zapalnych, 
(leukocytoza, PCT, CRP) oraz potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi. 

 Niewydolność nerek z oligurią lub anuria i podniesionym poziomem 
kreatyniny  w surowicy krwi 

 Cechy niewydolności wątroby objawiające się podniesionym poziomem 
transaminanz, INR i bilirubiny. 

 Niewydolność oddechowa wymagająca wspomaganej wentylacji 

 Przedłużające się krążenie pozaustrojowe 

 Choroby układowe i przewlekłe 

Przeciwskazania wymienione, powyżej, jako względne należy traktować, jako czynniki 
zwiększające ryzyko niepowodzenia mechanicznego wspomagania serca i muszą być 
brane pod uwagę podczas każdej kwalifikacji pacjenta do tej metody leczenia. 

Przeciwwskazania bezwzględne: 

 Ciężkie uszkodzenie CUN 

 Uogólniona choroba nowotworowa 

 Nadciśnienie płucne  

Osobnym czynnikiem istotnie wpływającym na ostateczny wynik leczenia jest stan 
psychologiczno-psychiczny chorego. Uzależnienie od leków, alkoholu i innych używek 
ma istotny wpływ na rokowanie podobnie jak organiczne choroby psychiczne, oraz 
poziom zdolności poznawczych pacjenta. Brak odpowiedniej współpracy z chorych 
może uniemożliwić skuteczne prowadzenie terapii, szczególnie na etapie po 
przeszczepieniu serca. O ile pozwala na to czas, wszystkie te elementy powinny być 
poddane ocenie psychiatry lub psychologa klinicznego. 

Wymienione powyżej przeciwwskazania do stosowania systemu POLCAS nie odbiegają 
w sposób istotny od przeciwwskazań stosowanych podczas kwalifikacji do 
przeszczepienia serca i to stanowi sedno, ponieważ kwalifikacja chorego do 
krótko/średnioterminiwego wspomagania serca, jakim jest stosowanie 
pozaustrojowych pneumatycznych komór wymaga jednoczasowej kwalifikacji do 
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przeszczepienia sera lub co najmniej wykluczenia bezwzględnych przeciwwskazań do 
jego przeprowadzenia. 

Postepowanie chirurgiczne i pooperacyjne  

Klasyczny schemat implantacji pozaustrojowych, pneumatycznych komór 
wspomagania typu POLVAD wymagał wszczepienia kaniul napływowych do 
odpowiednich przedsionków i kaniul wypływowych do aorty i tętnicy płucnej. Na 
przestrzeni lat stosowani systemu obserwowano czasami trudności z prawidłowym 
napływem do lewej komory, wynikającymi z warunków anatomicznych 
uniemożliwiających skuteczną implantacje napływowej kaniuli lewej komory. Sytuacje 
takie wymagały reponowania kaniuli jeszcze podczas zabiegu wszczepienia systemu lub 
w kilka godzin po zabiegu. Wydłużać to mogło czas zabiegu, zwiększając ekspozycje 
chorego na ryzyko zakażenia, jednocześnie zwiększało zagrożenie zapowietrzeniem 
układu mogącym prowadzić do ciężkich powikłań.  

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Klasyczna metoda implantacji kaniul 
systemu POLCAS we wspomaganiu typu 
BiVAD 

 

 

 

Kolejną niedogodnością związaną z tym schematem implantacji bywała niemożność 
pełnego odbarczenia lewej komory, oraz zastoju krwi w natywnej, lewej komorze 
szczególnie w przypadku bardzo istotnego upośledzenia jej funkcji skurczowej. 
W związku z powyższym opracowano w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii I.K. 
w Warszawie metodę implantacji kaniuli napływowej przez koniuszek lewej komory. 
Opracowana przez nas metoda pozwala na bezpieczną i zarazem skuteczną implantację 
typowej kaniuli systemu POLCAS w pozycji koniuszkowej, bez zwiększania ryzyka 
krwawieniem lub zapowietrzeniem systemu. W chwili obecnej w naszej klinice taki 
schemat wszczepienia kaniuli napływowej lewej sztucznej komory stanowi standard 
postępowania.  

Inny problem, z którym spotykamy się podczas implantacji systemu POLCAS stanowią 
masywne krwawienia przez ściany graftów kaniul wypływowych. Z przyczyn 
technicznych grafty te wymagają preclottingu przed wszczepieniem jednak jest duża 
grupa chorych, u których przeprowadzenie skutecznie tej operacji jest utrudnione lub 
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niemożliwe z powodu zaburzeń krzepnięcia wywołanych jatrogennie lub 
spowodowanych zaburzeniami homeostazy w przebiegu ciężkiej niewydolności 
krążenia. Na przestrzeni lat stosowania systemu opracowano skuteczny sposób 
postepowania w takich przypadkach. Polega on na obszyciu, bardzo ścisłym, graftu 
kaniuli wypływowej żelowanym graftem komercyjnym. Umożliwia to w połączeniu ze 
skuteczna terapia zaburzeń krzepnięcia na skuteczne i trwałe opanowanie krwawienia.  

Należy stwierdzić, że na przestrzeni lat stosowania systemu technika operacyjna 
zmieniona została do tego stopnia, że obecnie operacja wszczepienia systemu POLCAS 
w każdej konfiguracji, zarówno jako BiVAD jak wspomaganie jednokomorowe jest 
zabiegiem przeprowadzanym w sposób, rutynowy i powtarzalny, często 
przeprowadzanym nawet bez użycia krążenia pozaustrojowego. Obecne ryzyko tego 
zabiegu, pomimo że dotyczy on najciężej chorych jest porównywalne z rutynowymi 
procedurami kardiochirurgicznymi.  

Postepowanie pooperacyjne wraz ze wzrostem doświadczenia zespołów zajmujących 
się MWS w poszczególnych ośrodkach pozwoliło na opracowanie i wdrożenie 
standardów postępowania pozwalających na optymalne i bezpieczne prowadzenie 
leczenia z naciskiem na możliwie najwyższą jakość życia pacjentów podczas 
wspomagania. Podstawowe standardy postępowania dotyczą opisanych procedur 
prowadzenia leczenia przeciwkrzepliwego, z ustalonymi jego modyfikacjami 
w zależności od sytuacji klinicznej. Kolejnym standardem jest prowadzenie aktywnej 
rehabilitacji pacjenta najpierw w zakresie łóżka i następnie w sali i na całym terenie 
szpitala. Utrzymywanie maksymalnej możliwej aktywności zarówno fizycznej jak 
psychicznej chorego ma nadzwyczaj istotny wpływ na wyniki dalszego leczenia 
i rezultat przeszczepienia serca. Niezmiernie istotna częścią prowadzenia leczenia 
pacjentów wspomaganych pozaustrojowymi pompami pneumatycznymi jest skuteczne 
leczenia a przede wszystkim zapobieganie infekcjom zarówno miejscowym jak 
i uogólnionym. Jest to szczególne ważne gdyż pacjenci leczeni w warunkach Sali 
szpitalnej SA szczególnie narażeni na infekcje spowodowane opornymi szczepami 
szpitalnymi drobnoustrojów. Dlatego w standardach posterowania zalecane jest 
maksymalne ograniczanie stosowania wszelkich inwazyjnych procedur i metod 
monitorowania, usuwane są wszelkie zbędne wyklucia i cewniki. Dodatkowo 
prowadzone SA szkolenia dotyczące opieki nad ranami pooperacyjnymi i okolicą 
przejścia kaniul przez powłoki. Opisane działania pozwalają na zmniejszanie odsetka 
powikłań pomimo przedłużających się czasów wspomagania. 

Analiza stosowania pozaustrojowych pomp POLVAD-MEV 

W ramach programu Polskie Sztuczne Serce Pracownia Sztucznego Serca zabezpieczała 
i pozyskiwała pompy POLVAD MEV po aplikacjach klinicznych. Badania były źródłem 
wielu cennych informacji dotyczących formowania się materiału biologicznego 
w stosowanych pompach. Prace nad pozyskiwaniem i badaniem pomp po deplantacji 
przebiegały w następujących etapach: 

 pozyskanie i zabezpieczenie pomp po deplantacji z Klinik, 
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 ocena materiału biologicznego obecnego na wewnętrznej powierzchni 
elementów konstrukcyjnych  badanych pomp,  

 sporządzenie protokołu z oględzin pomp wraz z archiwizacją fotograficzna,  

 przygotowanie próbek do dalszych analiz biologicznych,  

 aktualizacja bazy Pracowni Sztucznego Serca, 

 analiza statystyczna uzyskanych wyników. 

W ramach przeprowadzonych aplikacji klinicznych systemu POLCAS w Instytucie 
Kardiologii w Aninie, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Klinice Kardiochirurgii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Szpitala Uniwersyteckiego 
im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zaimplantowano łącznie 265 pomp POLVAD 
MEV 74 pacjentom.  Najwięcej pomp wszczepiono w Warszawie: 104, 97 w Zabrzu, 
58 w Gdańsku i 6 w Bydgoszczy. Pracownia Sztucznego Serca z 265 pomp POLVAD MEV 
wszczepionych w latach 2008-2012 do badań biologicznych pozyskała 206 pomp, co 
stanowiło 78% wszystkich wszczepionych pomp. Największą liczbę pomp do badań 
pozyskano z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 94 z 97 zaaplikowanych, co 
stanowiło 97% wszystkich wszczepionych pomp, kolejno z Instytutu Kardiologii 
w Aninie pozyskano 83 pomp ze 104, co stanowiło 80% pomp wszczepionych w tym 
okresie,  z Kliniki Kardiochirurgii i Kardiologii Uniwersytckiego Centrum Medycznego 
w Gdańsku pozyskano 23 pomp z 58 wszczepionych pomp, co stanowiło 40% 
wszystkich pomp i 6 z 6 zaaplikowanych pomp z Kliniki Kardiochirurgii i Kardiologii w 
Bydgoszczy (Tabela i rycina poniżej).  

Tabela 1. Zestawienie liczby pomp POLVAD MEV wszczepionych,  
pozyskanych i zutylizowanych w latach 2008-2012.  
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Ryc. 1. Zestawienie graficzne liczby pomp wszczepionych, przekazanych do oględzin 
makroskopowych i zutylizowanych z uwzględnieniem podziału na ośrodki 

kardiochirurgiczne w latach 2008-2012. 

a b 

  

Rycina 2. Zestawienie a) średniego  czasu pracy pomp POLVAD MEV w poszczególnych 
latach, b)pomp w podgrupach w zalewności od przedziału czasowego pracy pomp  

w latach 2008-2012. 

Średni czas pracy 265 pomp POLVAD MEV w systemie POLCAS w latach 2008-2012 
wyniósł 32 dni. Najkrócej pompa pracowała 6 h, najdłużej 267 dni. Miedzy rokiem 2008 
a 2010 w okresie 5 lat zaobserwowano obniżenie się średniego czasu pracy pomp 
z 40,6% w 2008 do 24,5% w 2010r., Ryc. 2 a. W kolejnych dwóch latach nastąpiło 
odwrócenie trendu i ponownie średni czas pracy pomp POLVAD MEV uległ wydłużeniu 
do 35,6 dni w 2012r. Rekordzistą systemu POLCAS w całej historii polskiego 
mechanicznego systemu wspomagania serca był pacjent leczonych w ŚCCS w Zabrzu, 
u którego mechaniczne wspomaganie serca prowadzono przez okres 649 dni. Łącznie, 
miał zaaplikowane 4 pompy POLVAD MEV, w tym dwie pracowały najdłużej w całej 
historii systemu POLCAS: 259 i 267 dni. W tym miejscu należy jeszcze nadmienić, że po 
okresie przeszło półtora roku mechanicznego wspomagania serce pacjenta 
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zregenerowało się. W latach 2008-2012 najwięcej pomp pracowało w przedziale do 
30 dni, kolejno w okresie do 31 do 60 dni, najmniej pomp odnotowano  pracujących 
w systemie POLCAS powyżej 61 dni, (Ryc. 2 b.) 

Ocena pomp makroskopowa 

Pozyskiwanie pomp po deplantacji, poklinicznych stanowiących potencjalne źródło 
zakażenia, a w świetle prawa będących odpadami medycznymi wymagało od Pracowni 
Sztucznego Serca opracowania szeregu procedur związanych zarówno z sposobem 
postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym, procedur definiujących 
zabezpieczenie materiału biologicznego w pompach, oraz opracowania protokołu 
oględzin makroskopowych pomp po deplanatacji. W ramach 5 letnich badań protokół 
definiujący prawidłowe zabezpieczenie pomp po wszczepieniu zmieniał się.  Czynności 
te wynikały z konieczności wypracowania odpowiednich płynów zabezpieczających 
materiał biologiczny zaadherowany na polimerach konstrukcyjnych pompy, tak aby nie 
były agresywne w stosunku do samego materiału biologicznego jaki i nie powodował 
odwarstwienia się skrzeplin od powierzchni polimeru. Dodatkowo w celu zachowania 
powtarzalności czynności wykonywanych podczas preparatyki pompy opracowano 
kartę podziału pompy na sektory zapewniając stały standard prac podczas oceny 
pompy. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin makroskopowych 206 zdepalntowanych 
pomp POLVAD MEV najwięcej zaadherowanego materiału biologicznego obecnego na 
wewnętrznej powierzchni czaszy krwistej obserwowano w sektorach 4 i 5. Obecność 
materiału biologicznego w tych obszarach pompy zdecydowanie była związana 
z reologią przepływu krwi przez pompę, gdyż cechy te były obecne w pompach 
pozyskiwanych ze wszystkich klinik w cały okresie badawczym. W latach 2008-2012 
zdecydowanie zmieniła się  struktura zaadherowanego materiału biologicznego 
w sektorach 4 i 5 jak i w pozostałej części pompy.  Wraz z wydłużeniem czasu aplikacji 
pracy pomp zmniejszała się ilość obecnego materiału biologicznego, co potwierdziły 
badania immunohistochemiczne. Początkowo obserwowano skrzeplinki dobrze 
uformowane o ukonstytuowanej postaci. Z czasem zaadherowany materiał biologiczny 
zmieniał swój charakter na bardziej transparentny w postaci przypowierzchniowych 
błon, na które składały się elementy morfotyczne krwi o nieukonstytuowanej postaci. 
Na taki charakter zjawisk niewątpliwie miało wpływ kilka czynników jak ustabilizowanie 
protokołu leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego, jak i tolerancja samego 
organizmu dawcy do obecności biomateriału kontaktującego się z organizmem, która 
następowała po dłuższym kontakcie . Badania immunohistochemiczne wskazały, iż dla 
pomp implantowanych powyżej 30 dni obserwowano specjalny typ komórek 
przypominających strukturę śródbłonka, które mogły być przesłankami o stabilizującej 
się homeostazie: pacjent-biomateriał.  W pozostałych elementach pompy 
obserwowany makroskopowo materiał biologiczny miał charakter drobnych 
stacjonarnych skrzeplinek, występujących na różnych elementach pompy:  
pierścieniach dociskowych zastawek, dyskach, konektorach napływowych  
i wypływowych.   
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Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w 2008 roku, n=18 

a b 

  

Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w 2009 roku, n=54 

c d 

  

Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w 2010 roku, n=56 

e f 

  

Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w 2011 roku, n=43 
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g h 

  

Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w 2012 roku, n=31 

i j 

  

Oględziny makroskopowe pomp POLVAD MEV w latach 2008-2012, n=206 

k l 

  

Ryc 3.  Częstotliwość występowania materiału biologicznego na wewnętrznej 
powierzchni czaszy krwistej oraz zastawkach i konektorach  
w latach 2008 a-b, 2009 c-d, 2010 e-f, 2011 g-h, 2012 i-j,  

oraz w zestawieniu całego okresu badawczego 2008-2012 k-l. 
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Ocena histologiczna pomp po deplantacji 

Badania immunohistochemiczne fragmentów pomp po deplantacji były prowadzone 
we współpracy  z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii ŚUM w Katowicach pod 
kierownictwem prof. R. Wojnicza. Do analizy histologicznej i immunohistochemicznej 
użyto fragmenty próbek pozyskane z poszczególnych sektorów pomp POLVAD. W celu 
identyfikacji materiału biologicznego wykorzystano techniki badawcze wykorzystujące 
wypracowany protokół jednolitego postępowania diagnostyczno-badawczego. Do 
badań immunohistochemicznych wykorzystano m.in. metodę EnVision®/DAKO, 
mikroskopię fluorescencyjną, konfokalną i elektronową.  Do oceny lokalizacji i ekspresji 
antygenów komórkowych zastosowano różne przeciwciała poliklonalne skierowane 
m.in. przeciw następującym antygenom:  

 Fibrynogen- jako podstawowy składnik zmian podłoża adhezyjnego dla 
elementów morfotycznych krwi. 

 CD 68, obecny wewnątrzkomórkowo w monocytach, makrofagach, 
neutrofilach, bazofilach, komórkach dendrytycznych. 

 CD 31, jako wskaźnik komórek śródbłonka naczyniowego. 

 aktyna (klon M0851), obecna przede wszystkim w komórkach posiadających 
zdolność zmiany kształtu oraz ruchu) 

 CD3 (klon F7.2.38), obecny na powierzchni limfocytów CD3+; 

 CD34, obecny na powierzchni prekursorowych komórek hematopoetycznych 
oraz embrionalnych fibroblastach; 

 CD45 (klon 2B11), obecny na powierzchni komórek krwi (leukocyty, 
monocyty) 

 CD61 (GPIIIa), obecny przede wszystkim na powierzchni megakariocytów. 

Szczegółowy charakter badań  wielopoziomowych i wielometodycznych zdefiniował 
i wyodrębnił trzy typy skupisk morfotycznych obecnych na polimerach 
konstrukcyjnych pomp. Przekazane fragmenty pomp składały się z materii 
bezpostaciowej, której głównym składnikiem było białko fibryna (Ryc. 4) oraz 
elementy komórkowe składające się, z co najmniej 4 typów komórek oraz płytek krwi. 
W wyniku badań wyodrębniono trzy typy skupisk elementów morfotycznych, 
określonych jako: 

 Typ A. Złogi mające charakter dobrze zorganizowanej skrzepliny (Ryc. 5), 
obecnej przede wszystkim w segmentach odległych od wlotu i wylotu pomp 
(np. segment 7). W obrębie tych skrzeplin stwierdzono obecność 
zróżnicowanych elementów morfotycznych krwi (Ryc. 6).  

 Złogi typu B. Mają charakter odcinkowo występujących niewielkich skupisk 
komórek przylegających do podłoża (Ryc 7; Ryc. 8). Ogniskowo mają one 
przyjmować formę tworów rozetkowych (Ryc. 9). Złogi o typie B składają się, 
z co najmniej czterech typów komórek a mianowicie: erytrocytów, dobrze 
zróżnicowanych granulocytów segmentarnych (Ryc. 10), płytek krwi (Ryc. 11) 
oraz pojedynczych komórek o morfologii śródbłonkowej oraz fibroblastycznej 
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(miofibroblastycznej) (Ryc. 12). Złogi te mogły stanowić początkową fazę 
celularyzacji podłoża.  

 Typ C. Złogi te były złogami o dużym stopniu celularyzacji, zawierającymi dwie 
podstawowe formy komórkowe (Ryc. 13). Komórki te cechowały zarówno silna 
adhezja do podłoża jak i tworzenie zespołów komórkowych. Skutkiem obu 
procesów było tworzenie się dobrze zorganizowanej pojedynczej warstwy 
zasiedlającej zajmowany obszar, która przypomina morfologię namnożonych 
w hodowli „in vitro” komórek śródbłonka naczyniowego (Ryc. 14). Komórki te 
cechowały się niskim stopniem zróżnicowania, dużym rąbkiem cytoplazmy oraz 
centralnie zlokalizowanym jądrem zwykle z wyraźną obecnością dobrze 
widocznych jąderek. Ich obecność zaobserwowano w próbkach pomp, które 
miały stały kontakt z krwią przez okres, co najmniej 30 dni. Badania 
w mikroskopie konfokalnym potwierdziły obecność, co najmniej dwóch typów 
komórek przylegających bezpośrednio do polimerowego podłoża (Ryc. 15). 
Próba typowania komórek o morfologii śródbłonkowej przeciwciałami 
monoklonalnymi skierowanymi przeciw antygenom CD34 (sialomucyna) oraz 
CD45 (antygen leukocytarny) nie pozwoliła na określenie typu tych komórek 
(Ryc. 8; Ryc. 16).  

Drugą grupą komórek obecną zarówno w złogach B jak i C były komórki 
o budowie wrzecionowatej przypominające budową cytologiczną fibroblasty 
lub miofibroblasty (Ryc. 17). Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych 
skierowanych przeciw antygenom CD3, CD34 i CD68 nie pozwoliło na ustalenie 
pochodzenia tej grupy komórek.  

Autorzy badań postawili hipotezę, iż w wyniku znacząco długiej pracy komory 
organizm człowieka w sposób naturalny dąży (poprzez tkankę łączną płynną) do 
endotelializacji tej sztucznej jamy. Należałoby zadać sobie pytanie czy taki stan rzeczy 
jest elementem korzystnym czy niekorzystnym w przebiegu leczenia za pomocą 
komór wspomagania? Odrębnym zagadnieniem jest obecność zmian organicznych 
o typie A czyli skrzeplin. Ich obecność w niektórych pompach stanowi czynnik 
jednoznacznie niekorzystny. Jednak prowadzone badania w kolejnych latach pokazały, 
iż sposób znaczący zmniejszyła się ilość materiału biologicznego, opisywanego jako 
złogi Typu A. Wraz z wydłużającym się czasem pracy pomp (badania z 2012 roku) 
badania immunohistochemiczne wskazały na obecność drobnych, 
mieszanokomórkowych skrzeplin we wczesnej fazie organizacji (Rycina 18), co 
potwierdza hipotezę badaczy postawioną kilka lat wcześniej.  

Uzyskane rezultaty pozwoliły na ustalenie następujących faktów: 

 Na powierzchni wewnętrznej polimeru konstrukcyjnego  czasy krwistej 
obecne były złogi organiczne mające zarówno cechy skrzepliny o różnym 
stopniu organizacji jak i silnie usieciowanej warstwy komórek o morfologii 
śródbłonkowej.  
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 W powstawaniu jednowarstwowych zmian celularnych wewnętrznej warstwy 
czaszy krwistej uczestniczy kilka populacji komórek o różnym stopniu 
zróżnicowania. 

 Wydłużony czas pracy pomp stymuluje organizm do celularyzacji sztucznych 
jam. 

  

Ryc.  4. Ocena immunohistochemiczna 
próbki komory (segment 5) 

z zastosowaniem przeciwciała 
monoklonalnego skierowanego przeciw 

ludzkiej fibrynie (kolor czerwony). Strzałki 
wskazują na obecność komórek 

jednojądrzastych usieciowanych w 
złogach fibryny. Powiękrzenie wyjściowe 

150x. 

Ryc. 5. Badanie próbki komory 
w mikroskopie konfokalnym. Obecna, 

dobrze zorganizowana skrzeplina 
(złogi typu A) zawierająca liczne skupiska 
erytrocytów (górna lewa i dolna prawa 

część ryciny – kolor brązowy) 

 

  

Ryc. 6. Badanie próbki komory w 
mikroskopie konfokalnym. Obecna, dobrze 

zorganizowana, bogatokomórkowa 
skrzeplina (złogi typu A) w górnej części 

ryciny ze współistniejącą warstwą luźnych 
komórek o różnej morfologii. 

Ryc. 7. Badanie powierzchni wewnętrznej 
próbki komory w skaningowym 

mikroskopie elektronowym. Widoczne 
dobrze usieciowane podłoże (choinka) ze 

skupiskami jednojądrzastych komórek 
(zmiana typu B). 
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Ryc. 8. Ujemne badanie 
immunohistochemiczne próbki komory na 

obecność prekursorowych komórek 
hemopoetycznych, komórek śródbłonka 

oraz embrionalnych fibroblastów 
(antygeny CD34). Pow. 100x 

 

Ryc. 9. Badanie histochemiczne (H&E) 
próbki komory. Struktura rozetkowa 

z obwodową lokalizacja granulocytów 
segmentowych (krótkie skrzałki) oraz 

centralnie zlokalizowanymi komórkami 
wrzecionowatymi (duże skrzałki). 

Pow. 200x 

  

Ryc. 10. Badanie histochemiczne (H&E) 
próbki komory. Skupiska granulocytów 
segmentarnych )skrzałki).. Pow. 200x 

 

Ryc. 11. Badanie immunohistochemiczne 
próbki komory na obecność białka 

integryny GPIIIa (antygen CD61) dla 
megakariocytów (płytek) krwi. Obecność 

licznym elementów komórkowych 
dodatnio reagujących na antygen CD61 

(czerwony kolor). Pow. 350x 
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Ryc. 12. Badanie 
immunohistochemiczne próbki komory 
na obecność komórek CD45 dodatnich 

(czerwony kolor). W środku pola obecna 
pojedyncza komórka CD45 ujemna 

o morfologii śródbłonkowej. ).  
Pow. 300x 

Ryc. 13. Badanie histochemiczne (H&E) 
próbki komory pokryty w całości komórkami 
z przewagą tych o morfologii nabłonkowej 

i wrzecionowatej. Pow. 100x 

 

  

Ryc. 14. Badanie histochemiczne (H&E) 
próbki komory. Liczne komórki 

o morfologii śródbłonkowej. Pow. 200x 

 

 

Ryc. 15. Badanie próbki komory 
w mikroskopie konfokalnym z 

wykorzystaniem podwójnego barwienia 
przeciwciałami anty-CD62 oraz anty-CD45. 

Podobnie jak na rycinie 11 występuje 
obecność, co najmniej dwóch typów 

komórek a mianowicie o budowie 
wrzecionowatej oraz śródbłonkowej 

(strzałki). 
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Ryc. 16. Badanie 
immunohistochemiczne próbki komory   
zastosowaniem przeciwciał anty CD45. 

Dodatnia reakcja CD45 (czerwony kolor) 
potwierdzająca leukocytarne 

pochodzenie komórek (strzałki krótkie). 
Komórki o morfologii śródbłonkowej 
pozostają ujemne (strzałki długie).  

Pow. 350x 

 

Ryc. 17. Badanie próbki komory 
w mikroskopie konfokalnym. Widoczne 

skupisko komórek o budowie 
wrzecionowatej. 

 

 

Ryc. 18. Obecność jedynie pojedynczych elementów komórkowych 

 

4. Podsumowanie badań pomp POLVAD-MEV 

Badania biologiczne makroskopowe i immunohistochemiczne zdeplantowanych pomp 
POLVAD MEV systemu POLCAS w latach 2008-2012 przeprowadzono dla 206 pomp, co 
stanowiło 78% wszystkich pomp zaaplikowanych kliniczne. Dominującymi ośrodkami 
wszczepiającymi pompy pulsacyjne POLVAD MEV w tym okresie były: Klinika 
Kardiochirurgii i Kardiologii w Warszawie i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
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łącznie wszczepiając 201 pomp. W tym czasie wypracowano szereg procedur 
związanych z pozyskiwaniem, zabezpieczaniem i badaniem pomp po aplikacjach 
klinicznych.  

Średni czas pracy pomp w okresie badanych 5 lat wyniósł 32 dni, jednak 
w poszczególnych latach był zmienny i wahał się od 25 dni do 41 dni. Najniższy średni 
czas pracy pomp odnotowano w 2010 roku, po czym w kolejnych dwóch latach 
stopniowo zwiększał się osiągając średnią wartość zbliżoną do wartości z przed 5 lat. 
Oględziny makroskopowe pomp potwierdzały obserwowane tendencje w każdym 
roku, iż najwięcej materiału biologicznego obserwowano w sektorach 4 i 5, jednak 
z czasem charakter jakościowych tych skrzeplin z czasem się zmieniał, co potwierdziły 
badania immunohistochemiczne. 

 W badanym okresie najwięcej pomp pracowało w przedziale czasowym do 30 dni, czyli 
takim, jaki gwarantuje producent, jednak odnotowano również pompy pracujące 
zarówno do 60 dni (61 pomp) jak i powyżej 60 dni (35 pomp). Pompy pracujące 
długoterminowo stanowiły cenny materiał badawczy w analizach histologicznych 
i immunohistochemicznych. Prace badawcze realizowane w tym zakresie pozwoliły na 
zdefiniowanie trzech typów organizacji morfologicznej komórek A, B, C, niezmiernie 
istotnych z punktu widzenia klinicznego. Typ komórek A charakteryzował organizującą 
się skrzeplinę, która potencjalnie mogła stanowić ryzyko zatorowe, z kolei typ komórek 
C, pożądany, świadczył o tolerancji biomateriał - organizm, polegającej na cellularyzacji 
powierzchni polimeru konstrukcyjnego czasy krwistej w komórki przypominające 
komórki śródbłonka.  
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Streszczenie 

Jednym z głównych celów programu "Polskie Sztuczne Serce" było opracowanie rodziny 
innowacyjnych polskich protez serca wraz z sterownikami napędowymi, które wchodzić 
będą w skład nowego polskiego systemu wspomagania serca o nazwie ReligaHeart. 
Systemy wspomagania serca stosowane są w Polsce rutynowo od połowy lat 
dziewięćdziesiątych. Stosowane są dla ratowania życia pacjenta w stanie skrajnej 
niewydolności krążenia spowodowanej uszkodzeniem mięśnia serca, jako pomost do 
transplantacji lub regeneracji serca pacjenta. Pierwszym polskim systemem 
wspomagania serca wdrożonym do praktyki klinicznej jest system POLCAS, składający 
się z pozaustrojowej pompy wspomagania serca POLVAD oraz sterownika napędowego 
POLPDU-401 – zastosowany od 1999 roku w leczeniu ponad 300 chorych. W pracy 
zaprezentowano nowej generacji system wspomagania serca ReligaHeart EXT, 
wykorzystujący innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne – zastosowane 
w rozwiniętej konstrukcji urządzeń. Konstrukcja ta została opracowana na podstawie 
analizy ryzyka stosowania dotychczasowego systemu, w celu zwiększenia komfortu  
i bezpieczeństwo pacjenta podczas jego leczenia – dając podstawy rozwoju metody 
leczenia względem dotychczas stosowanego systemu POLCAS.  

1. Budowa pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT 

Pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT jest prototypem klinicznym 
nowej wersji pulsacyjnego pneumatycznego systemu do pozaustrojowego 
wspomagania serca, składającym się z: pozaustrojowej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT oraz odpowiedniego dla tej pompy sterownika - ReligaHeart DUO. 
Prototypowy system został opracowany w przedsięwzięciu P03 rządowego Programu 
Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, na bazie prac badawczych stosowania 
klinicznego pierwszego polskiego systemu wspomagania serca POLCAS (z pompą 
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POLVAD i sterownikiem POLPDU-401) oraz prac badawczych wprowadzających rozwój 
konstrukcyjny systemu dla podniesienia wygody eksploatacji, skuteczności jego 
działania oraz wyeliminowania głównych czynników ryzyka wspomagania serca, 
zidentyfikowanych w stosowaniu polskich protez serca tego typu – POLVAD. 

 

 

 

Rys.1. Prototyp pozaustrojowego 
pulsacyjnego systemu wspomagania serca 
ReligaHeart EXT: zintegrowany sterownik 
ReligaHeart DUO (z prawej); pozaustrojowe 
pneumatyczne pulsacyjne pompy 
wspomagania serca ReligaHeart EXT  
(na manekinie z lewej). 

 

 

Skonstruowany w zdaniu badawczym w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii system, został wdrożony w tejże Pracowni do produkcji serii 
prototypowej do badań, poddany przedklinicznym badaniom laboratoryjnym  
i doświadczalnym na zwierzętach i ostatecznie wdrożony do badań klinicznych.  
W artykule przedstawiono główne aspekty konstrukcyjne i technologiczne 
zasadniczych elementów systemu: pulsacyjnej pompy wspomagania serca ReligaHeart 
EXT oraz zintegrowanego sterownika ReligaHeart DUO oraz wyniki badań 
eksploatacyjnych prototypowego systemu. 

2. Budowa pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT 

2.1   Wstęp. 

Pozaustrojowa pompa wspomagania serca ReligaHeart EXT jest prototypem klinicznym 
nowej pneumatycznej pulsacyjnej protezy wspomagania serca. Proteza została 
wytworzona na bazie dokumentacji konstrukcyjnej i technologii wytwarzania 
prototypu, opracowanego w ramach przedsięwzięcia P03 Programu Wieloletniego 
Polskie Sztuczne Serce (P03/4). 

Prototyp kliniczny pozaustrojowej pompy ReligaHeart EXT, jest nową protezą 
wspomagania serca, opracowaną dla wyeliminowania głównych czynników ryzyka 
wspomagania serca zidentyfikowanych w stosowaniu pierwszych polskich protez serca 
tego typu – POLVAD. W protezie zachowano oryginalną asymetryczną budowę części 
krwistej, bardzo korzystną dla omywania wnętrza protezy krwią. Pompa wytworzona 
jest w całości z nowego biozgodnego poliuretanu o najwyższej aktualnie dostępnej 
odporności na biodegradację. Składa się z dwóch głównych części: komory 
pneumatycznej i komory krwistej. Komora pneumatyczna oddzielona jest od komory 
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krwistej zespołem membranowym składającym się z dwóch membran: membrany 
roboczej oraz membrany krwistej kontaktującej się bezpośrednio z krwią. Czasza 
komory pneumatycznej wyposażona jest w króciec drenu pneumatycznego za pomocą, 
którego pompa jest napędzana przez sterownik ReligaHeart DUO.  

Pompa wyposażona jest w dwie mechaniczne jednodyskowe zastawki typu Moll.  
Na napływie do pompy zastosowano zastawkę o mniejszym rozmiarze a na wypływie  
z pompy zastosowano analogiczną zastawkę o większym rozmiarze. Rozmiary zastawek 
zostały dobrane dla zapewnienia optymalnego omywania krwią wnętrza protezy. Część 
krwista pompy zakończona jest dwoma konektorami: napływowym i wypływowym. 
Konektory wyposażone zostały w system zabezpieczający przed incydentalnym 
rozłączeniem kaniuli od komory w trakcie wspomagania. Rozwiązanie to eliminuje 
całkowicie najbardziej krytyczny element ryzyka wspomagania - masywne krwawienie  
z przypadkowo rozłączonego pozaustrojowego układu wspomagania. W ten sposób 
nowa proteza zwiększa bezpieczeństwo poruszania się chorego podczas wspomagania, 
zwiększając jego komfort w czasie leczenia. 

Pompa ReligaHeart EXT została zaprojektowana do współpracy z przenośnym 
sterownikiem ReligaHeart DUO, dla zastąpienia w procesie wspomagania 
dotychczasowych polskich pomp wspomagania serca typu POLVAD w sposób 
pozwalający na mobilność pacjenta. Pompa może być napędzana również przez 
pozostałe polskie sterowniki typu POLPDU, serii 400 i 500. 

Założenia konstrukcyjne postawione na początku realizacji projektu wyznaczyły 
kierunki rozwoju nowej konstrukcji pompy wspomagania serca. Prace konstrukcyjne 
skupione zostały na uzyskaniu pompy wspomagania serca zapewniającej maksymalne 
bezpieczeństwo stosowania dla pacjenta oraz umożliwienie długoterminowej pracy. 
Stawiane wyzwania zdeterminowały konieczność zastosowania najnowocześniejszych 
dostępnych technik oraz narzędzi projektowych, wspomagających cały proces 
projektowy. Dla zaprojektowania konstrukcji nowej pompy ReligaHeart EXT 
zastosowano komputerowy system wspomagania projektowania CAD SolidEdge,  
w którym w trójwymiarowym środowisku wykorzystując nowoczesne techniki 
modelowania powierzchniowego, zaprojektowano poszczególne elementy składowe 
nowej pompy.  

2.2  Charakterystyka konstrukcji nowej pozaustrojowej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT. 

Podczas projektowania elementów składowych pompy zwrócono szczególną uwagę na 
ukształtowanie powierzchni kontaktujących się z przepływającą krwią pacjenta w taki 
sposób, aby uzyskać przemywanie wszystkich obszarów pompy podczas pracy. Proces 
projektowania wspomagany był zastosowaniem technik numerycznej symulacji 
przepływu w środowisku systemu ANSYS. Poszczególne wersje konstrukcji poddano 
szczegółowym analizom, które pozwoliły już na etapie konstrukcyjnym wyeliminować 
niekorzystne zjawiska podczas przepływu krwi przez pompę. Wprowadzono wiele 
zmian, stanowiących nową jakość w konstrukcji pompy wspomagania ReligaHeart EXT. 
Zmiany te są zbieżne z trendami wytyczanymi przez światowe konstrukcje, 
jednocześnie eliminują nie tyle wady obecnie stosowanej pompy POLVAD, co 
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zaobserwowane przez wiele lat stosowania i poparte doświadczeniami klinicznymi 
słabe punkty tej konstrukcji, wpływające na bezpieczeństwo pacjenta podczas jej 

stosowania. 

2.3  Czasza krwista. 

Jako bazę konstrukcyjną a zarazem unikatową cechę konstrukcyjną polskich 
pozaustrojowych protez serca wykorzystano asymetryczny kształt czaszy krwistej 
pompy, przejęty z pierwowzoru, którym jest pompa wspomagania POLVAD, 
opracowana przez Pracownię Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
w latach dziewięćdziesiątych. Asymetryczny kształt czaszy krwistej w połączeniu  
z jednodyskowymi zastawkami mechanicznymi zapewnia odpowiednie ukształtowanie 
strumienia krwi w pompie, podczas fazy jej napełniania oraz fazy wyrzutu. Zapewnia to 
korzystne warunków przepływu i wymiany krwi w pompie, jednocześnie umożliwiając 
przemywanie najbardziej newralgicznych obszarów pompy.  

  

Rys.2 Asymetryczna czasza krwista pompy wspomagania serca  
RELIGAHEART EXT - widok projektu CAD. 

2.4  Zastawka. 

Kolejną bardzo ważną cechą charakterystyczną nowej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT jest wyposażenie jej w dwie zastawki jednodyskowe o nowej 
oryginalnej konstrukcji. Pierwotna konstrukcja zastawki opracowana została przez  
Prof. Jacka Molla i rozwijana była przez zespół pod kierownictwem Prof. Krzysztofa 
Jóźwika - Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Finalna konstrukcja 
zastawki opracowana została w programie „Polskie Sztuczne Serce” w poddziałaniu 
zadania konstrukcji pompy ReligaHeart EXT – opisanym w rozdziale dedykowanym 
zastawce typu Moll. Zastawka posiada asymetryczny pierścień oraz precyzyjne 
elementy podtrzymujące dysk podczas pracy. Elementy podtrzymujące rozmieszczone 
są w taki sposób, aby uwolnić maksymalną przestrzeń dla przepływu krwi przez 
zastawkę. Dzięki takiej konstrukcji wyeliminowano elementy prowadzące ruch dysku 
stojące centralnie w strudze przepływu krwi, zaburzając jej charakter i narażając 
krwinki na uszkodzenie. 
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Rys.3 Nowa konstrukcja polskiej jednodyskowej mechanicznej zastawki typu MOLL. 

Unikatową cechą konstrukcji pompy ReligaHeart EXT jest zastosowanie różnych 
rozmiarów zastawek w jednej pompie.  

Podczas prac projektowych opracowano kilka koncepcji konstrukcji nowej pompy 
wyposażonych w różne konfiguracje zastawek. Przebadano koncepcję pompy 
z zastawką o średnicy kanału 18mm na napływie i 24mm na wypływie, 20mm na 
napływie i 24mm na wypływie oraz 24mm na napływie i 24mm na wypływie. 

Wyniki badań wskazały, że optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym zarówno pod 
względem parametrów hydrodynamicznych jak i optymalizacji architektury przepływu 
krwi wewnątrz pompy, jest zastosowanie na napływie do pompy, zastawki typu MOLL 
o rozmiarze 20 mm a na wypływie z pompy zastawki typu MOLL o rozmiarze 24mm. 

 

Rys.4 Pozaustrojowa pompa wspomagania serca RELIGAHEART EXT - widok CAD. 

Wybrana konfiguracja zastawek charakteryzuje się najmniejszymi naprężeniami 
ścinającymi oraz naprężeniami Reynoldsa wewnątrz pompy w stosunku do 
porównywanych dwóch pozostałych rozwiązań. Wybór mniejszego rozmiaru zastawki 
w pozycji napływu w powiązaniu z asymetryczną budową pierścienia zastawki typu 
MOLL, pozwolił na zaprojektowanie zmodernizowanego konektora napływowego dla 
pompy ReligaHeart EXT. Stożek powierzchni wewnętrznej konektora napływowego ma 
nachylenie mniejsze od 4˚. Dzięki takiej konstrukcji konektora, w powiązaniu  
z własnościami zastawki, uzyskano ustabilizowanie przepływu przez układ konektor-
zastawka, a w konsekwencji zmniejszenie turbulencji przepływu w obszarze przed i za 
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zastawką, mające pozytywny wpływ na obniżenie ryzyka wykrzepiania krwi w rejonie 
zastawki napływowej. 

2.5  System zabezpieczenia połączenie kaniul z konektorami pompy. 

Doświadczenia kliniczne i opinie użytkowników zebrane podczas stosowania sytemu 
POLCAS wyznaczyły aspekty zmian konstrukcyjnych, niezbędnych dla zwiększenia 
bezpieczeństwa stosowania nowej pozaustrojowej pompy wspomagania serca. Jednym 
z bardzo ważnych zagadnień jest bezpieczne i trwałe zespolenie kaniul łączących układ 
krążenia pacjenta z pozaustrojową pompą wspomagania, znajdującą się poza ciałem 
chorego. Zaprojektowano konstrukcję specjalnych elementów zabezpieczających 
połączenie kaniul z konektorami nowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT. 
Opracowanie tego typu zabezpieczenia było niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa stosowania nowych pomp wspomagania podczas ruchów pacjenta 
związanych ze zwiększeniem mobilności – spacery, ćwiczenia, drobne prace. Ma to 
ogromne znaczenie dla procesu leczenia i rehabilitacji chorego.  

Opracowano konstrukcję innowacyjnego układu zabezpieczającego połączenie kaniul  
z konektorami pompy ReligaHeart EXT, zapewniające pewne, szczelne i bezpieczne 
rozłączalne zespolenie tych elementów. Opracowany układ zapewnia pewne i stabilne 
połączenie kaniuli z konektorem, ale także możliwość rozłączenia w kontrolowany 
sposób kaniul, w sytuacji potrzeby rewizji bądź wymiany pompy w trakcie 
wspomagania serca oraz ponowne zabezpieczenie ich przyłączenie po 
przeprowadzeniu tych procedur. Konstrukcja zabezpieczenia eliminuje potrzebę 
przeciągania kaniul przez światło elementu zabezpieczającego. Taką cechę uzyskano 
dzięki opracowaniu dwuelementowej, samo-zaciskającej się, podzielnej konstrukcji 
elementu opasającego kaniulę na konektorze. W ten sposób, możliwe jest założenie 
zabezpieczenia nawet po wcześniejszym połączeniu kaniul z konektorami pompy. 
Układ zabezpieczający jest dopasowany konstrukcyjnie do specjalnie ukształtowanej 
powierzchni końcówki kaniuli.  

 

Rys. 5 Widok 3D zespołu nakładki zabezpieczenia. 

Układ zabezpieczający składa się z czterech elementów: dwóch części nakładki i dwóch 
części pierścienia. Dwie połówki nakładki stanowią rozsuwany zespół nakrętki, która 
poprzez połączenie gwintowe łączona jest ze stałym elementem zamontowanym na 
każdym z konektorów pompy – pierścieniem z gwintem, jednocześnie zaciskając 
końcówkę kaniuli na konektorze. Montaż i demontaż nakładki i jej zdjęcie są możliwe  
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w każdym momencie, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba bez konieczności rozłączania 
pompy od kaniul. Dwie połówki pierścienia gwintowanego stanowią zespół jednego 
elementu, zamontowany odpowiednio na stałe na każdym z konektorów pompy. 
Konektory wyposażono w barierę pozycjonującą montowany zespół pierścienia. Linia 
śrubowa pierścienia wyznacza trajektorię ruchu i pozycję nakładki - dociskającą  
i zabezpieczającą połączenie kaniuli z konektorem pompy. 

 

Rys.6 Widok 3D zespołu pierścienia zabezpieczenia. 

Pierścienie zabezpieczające dodatkowo zróżnicowano kolorami - w celu 
jednoznacznego oznaczenia konektora napływowego i wypływowego pompy. Kolorem 
niebieskim oznaczony został napływ a kolorem czerwonym wypływ krwi z pompy. 

2.6  Kaniule. 

Opracowany układ elementów zabezpieczających, dla precyzyjnego działania, wymaga 
specjalnie ukształtowanego kielicha zakończenia kaniul łączących pompę z sercem  
i układem naczyniowym pacjenta. Kształt kielicha kaniul dostosowany został do 
ułożenia na konektorach pompy. Zastosowano uformowanie wewnętrznej powierzchni 
końcówki kaniuli tak, aby uzyskać zatrzaskowe połączenie w momencie nasuwania 
kaniuli na konektor pompy. Zwężający się stożek kielicha kaniuli dostosowany jest 
sowim nachyleniem ścian do nachylenie ścian konektora i stanowi płynne przejście – 
redukcję z końcowej średnicy wylotu z konektora do średnicy wnętrza kaniuli – 
limitowanej rozmiarem, umożliwiającym jej bezpieczne przejście przez powłoki skórne 
pacjenta. 

 

Rys.7 Nakładka zabezpieczająca połączenie kaniula-konektor. 
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2.7  Materiał konstrukcyjny pompy. 

Jednym z najważniejszych celów w opracowaniu nowej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT było zaprojektowanie i zbudowanie konstrukcji, która pozwoli na 
długoterminową bezawaryjną pracę pompy podczas wspomagania serca pacjenta. 
Bezwzględnym warunkiem dla spełnienia tych założeń jest zastosowanie w budowie 
pompy odpowiednich materiałów, które będą spełniały najwyższe wymagania 
biozgodności i odporności na biodegradację w warunkach dynamicznej pracy. 

W pracach badawczych programu „Polskie Sztuczne Serce” opracowywane są 
innowacyjne biozgodne kopolimery o podwyższonej odporności na biodegradację – 
jednak ich zastosowanie w konstrukcji protez klinicznych wymaga stale pracy 
badawczej dla kompleksowego opracowania technologii wytwarzania biomateriału, 
jako surowca i technologii jego przetwórstwa dla wytwarzania elementów pomp oraz 
oceny jego biozgodności. Dlatego, w konstrukcji prototypu pompy ReligaHeart EXT 
zastosowano jedne z najlepszych dostępnych na rynku światowym biomateriały do 
implantacji firmy DSM Biomedical (USA). Zastosowany materiał konstrukcyjny jest 
nowoczesnym biozgodnym biopolimerem o wysokich walorach jakościowych oraz 
stabilnych parametrach przetwórstwa. BOIONATE II jest najnowszym biozgodnym 
poliuretanem o strukturze poliwęglanowej. W konstrukcji wykorzystano biomateriały  
o dwóch twardościach: 90A Sha oraz 55D Sha. Kompozycja łańcucha biopolimeru 
posiada zaawansowane modyfikacje, zapewniające wysoką odporność materiału na 
biodegradację struktury i powierzchni w długoterminowej pracy mechanicznej  
i kontakcie z krwią i tkankami.  

2.8  Podsumowanie konstrukcji pompy ReligaHeart EXT. 

Nowa pozaustrojowa pompa wspomagania serca ReligaHeart EXT opracowana została 
na podstawie analizy doświadczeń klinicznych stosowania pierwszej polskiej pompy 
wspomagania serca POLVAD oraz wyników przeprowadzonych wielu badań 
laboratoryjnych in vitro oraz badań doświadczalnych in vivo prototypu nowej pompy. 
Finalna konstrukcja pompy ReligaHeart EXT wyposażona została w oryginalną polską 
konstrukcję jednodyskowej zastawki mechanicznej typu MOLL – opracowaną 
specjalnie do zastosowania w protezie. Pompa wykonana jest z najwyższej, jakości 
biomateriału – poliuretanu poliwęglanowego firmy DSM, charakteryzującego się 
stabilnymi parametrami przetwórstwa, wysoką odpornością na biodegradację - co 
rokuje na długoterminowe zastosowania pomp. Biomateriał posiada rozwiniętą 
powierzchnię kontaktu, umożliwiająca jej przyszłą modyfikację np. poprzez aplikacje 
powłok przeciwkrzepliwych. W odniesieniu do pompy pierwszej generacji - POLVAD,  
w konstrukcji pompy ReligaHeart EXT wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań 
konstrukcyjnych: 

 zoptymalizowano kształt wewnętrznej powierzchni czaszy krwistej, co pozwoliło 
na ustabilizowanie warunków wypływu krwi z czaszy krwistej oraz przepływu krwi 
przez zastawkę wypływową; 

 wprowadzono nową konstrukcję zamocowania układu membranowego w czaszy 
krwistej pompy, zapewniającą lepsze przemywanie naroża membrany na całym jej 
obwodzie; 
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 wprowadzono system elementów zabezpieczających połączenie kaniula konektor 
zapewniający pełne bezpieczeństwo połączenia pompy z kaniulami podczas 
intensywnego ruchu pacjenta; 

 zastosowano w konstrukcji pompy oryginalne dedykowane dla niej zastawki 
dyskowe typu Moll; 

 zoptymalizowano geometrię kanałów przepływu krwi w pompie dla 
wyeliminowania zjawisk hydrodynamicznych zaburzających przepływ krwi przy 
ścianach protezy – szczególnie w obszarach zmian przekroju kanału (kaniula – 
konektor) lub krzywizny ściany pompy (obszary przy konektorach).  

 

 

 

 

 

                    Rys A      Rys B 

Rys. 8 Projekt CAD konstrukcji pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT.  
A- widok od strony czaszy pneumatycznej, B- widok od strony czaszy krwistej. 

 

      Rys A                     Rys B 

Rys.9 Zdjęcia protezy: gotowy egzemplarz prototypu klinicznego pompy 
 wspomagania serca ReligaHeart EXT. A- widok od strony czaszy pneumatycznej,  

B- widok od strony czaszy krwistej. 

Nowa konstrukcja pozaustrojowej pompy ReligaHeart EXT w powiązaniu z rozwojem 
technologii montażu, w którym główny nacisk położono na automatyzację procesu, 
zaowocowały opracowaniem finalnej wersji prototypu klinicznego protezy wdrożonym 
do produkcji, jako wyrób medyczny, do badań przedklinicznych i klinicznych. Uzyskano 
nowoczesną konstrukcję, która pozwala na bezpieczną pracę podczas prowadzenia 
wspomagania, co zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych oraz badaniach 
doświadczalnych na zwierzętach.  
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3. Budowa i działanie hybrydowego sterownika ReligaHeart DUO 

Sterownik ReligaHeart DUO jest prototypem klinicznym przenośnej jednostki 
napędowej dla pneumatycznych pozaustrojowych pomp wspomagania serca typu 
ReligaHeart EXT. Urządzenie zostało opracowane na bazie konstrukcji prototypu 
przenośnego sterownika POLPDU-501 i wytworzone w partii informacyjnej do badań, 
na bazie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu opracowanej w ramach 
przedsięwzięcia P03 Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce (P03/4).  

Prototyp kliniczny przenośnego sterownika ReligaHeart DUO jest urządzeniem 
mobilnym opracowanym na podstawie badań eksploatacyjnych i doświadczalnych 
pierwszego polskiego prototypu przenośnego sterownika pneumatycznych 
pulsacyjnych pomp wspomagania serca opracowanego w programie - POLPDU-501.  
W urządzeniu zastosowano zamknięty system wytwarzania ciśnień zasilających 
przystosowany do długoterminowej pracy. Zasadniczym źródłem zasilania sterownika 
są wewnętrzne baterie. Sterownik przystosowany jest także do pracy z zewnętrznych 
źródeł zasilania elektrycznego 220VAC (sieć szpitalna, domowa) oraz zasilania 
pneumatycznego (sprężone powietrze: + 0,5 MPa, podciśnienie: - 0,04 MPa; sieć 
szpitalna). Do zasilania sterownika z zewnętrznych źródeł elektrycznych  
i pneumatycznych służy stacja dokująca. Wbudowany układ automatycznego 
monitorowania i przełączania źródeł zasilania elektrycznego i pneumatycznego oraz 
zastosowane akumulatory pozwalają na kilkugodzinną pracę urządzenia bez zasilania  
z publicznej sieci energetycznej. 

Urządzenie zostało opracowane, jako przenośny sterownik jednej lub dwóch komór 
wspomagania serca – zaprojektowany, jako samodzielne urządzenie sterujące pracą 
protezy i przystosowane do pracy stacjonarnej w obrębie sali operacyjnej, sali 
intensywnej opieki, sali chorych lub w domu chorego oraz do pracy mobilnej podczas 
transportu wewnątrz budynku, transportu na zewnątrz budynku np. samochodem lub 
spaceru. Konstrukcja sterownika umożliwia jego łatwe przenoszenie/przewożenie, co 
znacznie zwiększa mobilność pacjenta. W trakcie pracy stacjonarnej sterownik może 
być podłączony do stacji dokującej, która przejmuje funkcje zasilania elektrycznego  
i pneumatycznego sterownika z zewnątrz, oszczędzając oraz doładowując wewnętrzne 
własne źródła zasilania sterownika. Stacja dokująca może zapewnić również 
rezerwowe, awaryjne sterowanie pracą pompy wspomagania serca, w przypadku 
awarii sterownika. 

Sterownik został opracowany, jako urządzenie mobilne, które ma zastąpić w procesie 
wspomagania sterowniki typu POLPDU wcześniejszych wersji: serii 400 i 500 a.  

3.1  Konstrukcja hybrydowego sterownika ReligaHeart DUO 

Hybrydowy sterownik ReligaHeart DUO stanowi konstrukcyjne rozwinięcie sterownika 
ReligaHeart 501, prototypowego przenośnego sterownika pulsacyjnych pomp 
wspomagania serca, opracowanego w przedsięwzięciu P03 programu „Polskie Sztuczne 
Serce”. Konstrukcja prototypu przenośnego sterownika została rozwinięta do 
konstrukcji zestawu klinicznego sterownika, zapewniającego dzięki różnorodnym 
aranżacjom, szeroką obsługę różnorodnych warunków jego stosowania. Podstawę 
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koncepcyjną budowy zestawu sterownika stanowi zapewnienia maksymalnej 
mobilności pacjenta na wspomaganiu – niezależnie od miejsca jego prowadzenia.  
W tym celu zestaw został zaprojektowany w konfiguracji składającej się z dwóch 
elementów: 

 przenośnego sterownika pulsacyjnych pneumatycznych pomp wspomagania 
serca ReligaHeart 502, oraz 

 stacji dokującej ReligaHeart DS. 

 

Rys 10. Budowa zestawu sterownika ReligaHeart DUO: a) sterownik ReligaHeart 502; 
b) zestaw ReligaHeart: sterownik ReligaHeart 502 na stacji dokującej ReligaHeart DS.  

z wózkiem mobilnym obok; c) sterownik ReligaHeart 502 na wózku mobilnym 
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Rys. 11. Warianty Sterownika Systemu ReligaHeart DUO: a): wariant prosty, 

 b): wariant zaawansowany. 

 

Zestaw prototypowy został opracowany w wariantach różniących się wyposażeniem 
stacji dokującej:  

 Prostym - stacja stanowi jedynie bazę mechaniczną dla stacjonarnej pracy 
sterownika wraz z zasilaczem sieciowym (230VAC) oraz routerem 
komunikacyjnym; 

 Zaawansowanym – stacja dokująca niezależnie od funkcji wariantu prostego 
jest autonomicznym zasilaczem pneumatycznym z możliwością generowania 
fali pneumatycznej sterującej pracą pomp wspomagania serca. 
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Schemat blokowy sterownika systemu ReligaHeart DUO w dwóch wariantach 
przedstawia rys. 1. Sterownik systemu składa się z trzech podstawowych elementów: 

 Sterownika ReligaHeart 502; 

 Stacji dokującej ReligaHeart DS - w wariancie prostym lub zaawansowanym; 

 Konsoli sterującej w formie oprogramowania na komputerze PC lub innym 
urządzeniu komputerowym pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego 
Linux (np. tablet). 

3.2  Konstrukcja sterownika ReligaHeart 502  

Sterownik ReligaHeart 502 jest podstawowym elementem wykonawczym systemu. 
Zapewnia on generowanie fali pneumatycznej sterującej pracą pomp wspomagania 
serca ReligaHeart EXT.  Fala pneumatyczna jest kształtowana z wykorzystaniem 
wbudowanych kompresorów, dla osiągnięcia zadanej wartości międzyszczytowej 
ciśnień, częstotliwości, wypełnienia oraz czasu narastania i opadania zboczy przebiegu 
ciśnień sterujących pompą wspomagania serca.    

Sterownik posiada autonomiczne zasilanie w postaci baterii akumulatorów 
podtrzymujących jego pracę w okresie kilku godzin (zależnie od nastaw 
pneumatycznych, nie mniej niż 2 godziny). Dodatkową cechą sterownika jest 
implementacja zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, pozwalających mu na 
łączenie się z zewnętrzną konsolą sterującą umożliwiająca zmianę nastaw oraz nadzór 
pracy systemu. Drugim, podstawowym elementem systemu jest stacja dokująca dla 
sterownika, wykonywana w dwóch wariantach różniących się złożonością konstrukcji. 
W wariancie prostym stacja dokująca stanowi jedynie podstawę mechaniczną dla 
sterownika ReligaHeart 502 i jest wyposażona w: zasilacz sieciowy, pozwalający zasilać 
sterownik z sieci elektrycznej 230VAC oraz router sieci Ethernet zapewniający 
sterownikowi ReligaHeart 502 na komunikację z komputerową siecią lokalną oraz 
Internetem. Zasilacz sieciowy zapewnia zasilanie całego systemu łącznie z ładowaniem 
baterii sterownika. W wariancie zaawansowanym, stację dokującą rozbudowano  
o dodatkowe elementy pneumatyczne odciążające sterownik ReligaHeart 502  
w procesie generowania fali pneumatycznej – stacja dokująca może wytwarzać 
autonomicznie falę pneumatyczną sterującą pracą pomp ReligaHeart EXT  
z wewnętrznych kompresorów lub zewnętrznego zasilania pneumatycznego (typowa 
szpitalna sieć pneumatyczna). Elektronika sterownika ReligaHeart 502 po podłączeniu 
do zaawansowanego wariantu stacji dokującej nadzoruje działanie stacji dokującej, dla 
zapewnienia ciągłości generowanej fali pneumatycznej. W każdym przypadku funkcje 
komunikacyjne z konsolą zewnętrzną pełni sterownik ReligaHeart 502. Może on 
opcjonalnie przesyłać dane do zewnętrznego serwera systemu zdalnego 
monitorowania i nadzorowania wspomagania serca - CMS

2
, gromadzącego dane  

o pracy systemów wspomagania serca ReligaHeart z dowolnej lokalizacji na obszarze 
kraju i poza nim. 

Oba podstawowe podzespoły posiadają autonomiczne przetworniki sygnału 
pneumatycznego dla toru lewego i prawego, dlatego pacjent podłączony do 
wspomagania, w którym pompy są napędzane za pomocą sterownika ReligaHeart 502, 
otrzymywał będzie pneumatyczne sygnały sterujące z dwóch niezależnych źródeł. 
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Poprzez tak daleko posunięta redundancję zapewniono duże bezpieczeństwo pracy 
urządzenia w pracy stacjonarnej. Odłączając się od stacji dokującej, pacjent uzyskuje  
z kolei możliwość poruszania się ze stosunkowo małym podzespołem sterownika 
ReligaHeart 502, który zapewnia wystarczające bezpieczeństwo pracy urządzenia  
w trybie spacerowym. Podzespoły elektroniczne urządzenia zostały zaprojektowane 
tak, aby mogły być wykorzystywane w obu częściach urządzenia. 

3.2.1  Schemat blokowy układu sterowania i zasilania sterownika Duo 
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Rys. 12. Schemat blokowy układu sterowania Sterownika ReligaHeart 502 

Sterownik ReligaHeart 502 jest podstawowym elementem systemu ReligaHeart DUO. 
Do urządzenia tego bezpośrednio podłączone są pompy wspomagające serce pacjenta. 
Urządzenie posiada interfejsy komunikacyjne z zewnętrznymi softwareowymi 
interfejsami sterującymi i nadzorującymi pracę urządzenia. Podstawowe cechy 
eksploatacyjne sterownika ReligaHeart 502: 

 W każdym torze urządzenia zastosowano pojedynczy kompresor spiralny typu 
P12H20N2.5 firmy Air Squared Mfg, zmodyfikowany firmowo dla uzyskania 
charakterystyki ciśnieniowej i wydajnościowej odpowiedniej dla warunków 
procesu sterowania pompami ReligaHeart EXT, oraz dwa zespoły zbiorników 
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wyposażone w czujniki ciśnienia zamontowane bezpośrednio przy zbiorniku. 
Zastosowany kompresor jest napędzany nowoczesnym silnikiem BLDC 
trójfazowym o mocy ok. 80W z czujnikami Halla, kontroli położenia wału. 

 Każdy zespół zbiorników został wyposażony w dwa zespoły zaworów 
upustowych sterownych dwoma niezależnymi pakietami sterowników. 
Zawory pełnią rolę sterująco - zabezpieczającą. Komunikacja pomiędzy 
pakietem sterownika a sterownikami zaworów odbywa się po dwóch 
niezależnych magistralach CAN-bus, co dodatkowo podnosi niezawodność 
pracy urządzenia, bowiem każdy sterownik potrafi obsłużyć oba zbiorniki. 
W przypadku awarii jednego z nich stale funkcjonuje sterowanie zaworami. 

 Podstawową magistralą komunikacyjną sterownika jest zdublowane łącze 
magistrali RS485, zapewniające dostęp do danych pomiarowych i sterujących 
wszystkich pakietów urządzenia dla obu układów kontrolerów i hostów 
komunikacyjnych. 

 Sygnał pneumatyczny dla sterowania komór jest kształtowany przez 
pneumatyczny zawór proporcjonalny bezpośredniego działania, o długim 
czasie życia, typu MPYE firmy Festo. 

 Sterownik może posiadać zabudowany pakiet EKG dla pracy synchronicznej, 
identyfikujący zespół QRS z sygnału rejestrowanego z elektrod zewnętrznych 
lub wszczepialnych do ciała pacjenta. 

 Bezpieczną pracę bez zasilania energią z zewnątrz urządzenia zapewniają dwa 
zespoły akumulatorów nanofosfatowych, wyposażonych w autonomiczne 
kontrolowane mikroprocesorowo, zespoły ładujące i nadzorujące pracę 
baterii. 

 Sterownik nie posiada zasilacza sieciowego, dlatego wymaga współpracy ze 
stacją dokującą lub (opcjonalnie) jedynie z zewnętrznym zasilaczem 
sieciowym. 

Schemat blokowy Sterownika ReligaHeart 502 przedstawia rys. 12. Na rysunku 
przedstawiono wszystkie opisane wyżej podzespoły. Inne zostaną opisane dalej 
w treści opracowania. Sterownik posiada dwa w pełni autonomiczne, identyczne tory 
pneumatyczne. Każdy z nich służy do zasilania jednej pompy ReligaHeart EXT. Schemat 
instalacji pneumatycznej jednego toru przedstawia rys. 13. pojedynczy kompresor toru 
wytwarza zarówno podciśnienie jak i nadciśnienie w zbiornikach pneumatycznych. 
Układ taki ma tendencję do pracy symetrycznej względem ciśnienia atmosferycznego. 
W celu asymetrycznego przesunięcia punktu pracy charakterystyki ciśnień układu 
zastosowano dodatkowe zawory upustowe (EZ1).  

Algorytm sterowania obrotami kompresora, sprzężony z optymalny otwieraniem 
i zamykaniem zaworów upustowych, pozwala na uzyskanie właściwej amplitudy 
nadciśnienia i podciśnienia sterującego pracą komór. Ciśnienie napędowe pomp jest 
przełączane z nadciśnienia do podciśnienia poprzez zawór proporcjonalny, formujący 
czas narastania i opadania ciśnienia poniżej 600kPa/s, co minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia krwinek naprężeniami dynamicznymi, podczas ich pobytu w pompach 
ReligaHeart EXT. Algorytm sterowania bazuje na wielopunktowym pomiarze ciśnień 
w zbiornikach oraz na wyjściu układu. 



Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT 

36 

Kompresor

Zawór proporcjonalny
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Rys. 3. Schemat połączeń toru pneumatycznego Sterownika ReligaHeart 502 

Dla zwiększenia niezawodności zastosowano redundantny pomiar ciśnienia w każdym 
węźle układu (lub w węzłach o właściwościach zbliżonych, lecz różnych - dla 
podniesienia możliwości diagnostycznych) za pomocą dwóch czujników (PS1). Na 
wyjściu do pomp w każdym torze znajduje się zawór przełączający EZ 2, który 
umożliwia włączenie w tor pneumatyczny zewnętrznego ciśnienia sterującego pracą 
pompy (np.: ze stacji dokującej lub ręcznej pompki) bez odłączania pomp od 
sterownika.  Ma to zastosowanie w przypadku eksploatacji zaawansowanej wersji 
systemu lub sytuacjach awaryjnych. Algorytm sterujący pracą pomp realizowany jest w 
każdym torze oddzielnie, przez zespół trzech pakietów: pakiet sterownika oraz dwa 
pakiety sterowania zaworami upustowymi. 
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3.2.2  Pakiet kontrolera sterownika ReligaHeart 502 (DuoCtrl). 

Pakiet kontrolera został zaprojektowany tak, aby mógł pełnić założone funkcje 
sterujące - zarówno w podzespole Sterownika ReligaHeart 502, jak również dla stacji 
dokującej. Podstawowe funkcje pakietu obejmują: 

 Sterowanie komutacją silnika BLDC o mocy do ok. 200W 

 Sterowanie zaworami przełączającymi do stacji dokującej 

 Sterownie pakietami sterowania zaworami poprzez dwa interfejsy CAN-bus 

 Pomiar ciśnień w zbiornikach, na wyjściach sterujących komorami oraz 
opcjonalnie pomiar ciśnień w instalacji szpitalnej 

 Sterowanie proporcjonalnym zaworem liniowym dla kształtowania przebiegu 
ciśnień wyjściowych, 

 Pomiar napięć i prądów w obwodach sterowania 

 Nadzór pracy oraz odbiór danych z pakietu EKG 

 Współpraca z dwoma pakietami interfejsów po dwóch magistralach RS485 

 Realizacja algorytmu sterowania w trybie asynchronicznym i synchronicznym 
wraz ze stabilizacją ciśnień sterujących pracą komory. 

Schemat blokowy pakietu przedstawia rys. 4. Sercem pakietu jest mikrokontroler  
32 bitowy STM32F417 z rdzeniem ARM CORTEX-M4, wyposażony w koprocesor 
arytmetyczny oraz funkcje DSP. Realizuje on wszystkie funkcje sterujące 
i komunikacyjne, a także większość funkcji pomiarowych (pomiary analogowe). Jako 
element wykonawczy sterowania silnikiem BLDC zastosowano zintegrowany  
tzw. driver inwertera silników BLDC TMC603A firmy TRINAMIC, wykorzystując jego 
obwody zasilania i sterowania inwertera, pomiary prądów fazowych i zabezpieczenia. 
Sygnały z czujników Hall’a silnika BLDC są doprowadzone wprost do mikrokontrolera. 

Pomiary prądów fazowych silnika oraz napięć prądów w układzie są wykonywane przez 
12 bitowe przetworniki AD mikrokontrolera, a dla ich kondycjonowania wykorzystano 
wzmacniacze wbudowane w układ TMC603A, które posiadają cechę autozerowania 
napięcia offsetu. 

Dla pomiaru ciśnień w zbiornikach zaadoptowano układ z pakietu EKG – analogowy 
front-end ADS1298, do którego sygnały z czujników ciśnień są doprowadzone w postaci 
różnicowej. Układ ten przetwarza ciśnienia do postaci 24 bitowych próbek. Dalsze 
przetwarzanie sygnałów ciśnień, eliminacja offsetu i filtracja odbywa się już w domenie 
cyfrowej. Zastosowanie 24 bitowego przetwarzania AD upraszcza obwody analogowe 
pozwalając uzyskać 12 – 16 bitową dokładność pomiarową w pełnej skali mierzonych 
ciśnień, bez konieczności stosowania dodatkowych układów kondycjonujących sygnał 
wyjściowy z czujników. Ze względu na oddalenie czujników ciśnienia do pakietu 
sterownika – czujniki są zamontowane bezpośrednio przy zbiornikach oraz gniazdach 
wyjściowych – zastosowano analogowe połączenie różnicowe czujników do 
przetwornika i uzyskano zwiększoną odporność obwodów na zakłócenia generowane 
przez obwody sterowania PWM silnikiem oraz zaworami. Zastosowany układ posiada 
wejścia różnicowe, upraszczjące budowę stopni wejściowych jedynie do pasywnych 
filtrów ograniczających pasmo wejściowe oraz układów zabezpieczających przed ESD. 
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Rys. 4. Schemat blokowy pakietu sterownika (kontrolera) 

Wzmacniacze zaworowe służą do sterowania zaworami przełączającymi tor 
pneumatyczny pomiędzy sterownikiem ReligaHeart 502 i stacją dokującą. Zastosowano 
w nich klucze sterowane sygnałem PWM, wypracowywanym przez mikrokontroler 
systemu, wraz z pomiarem prądu płynącego przez zawory. Pomiar ten dobywa się  
w obwodzie źródła klucza na rezystancji o niewielkiej wartości w stosunku do 
rezystancji zaworu. Schemat jednego toru starowania zaworami przedstawia rys. 5. 
Scalony driver tranzystorów MOSFET U15 wzmacnia sygnał PWM otrzymywany z 
mikrokontrolera (VLVD2) tak, aby sterować obwodem bramki tranzystora Q14  
o stosunkowo dużej pojemności. Prąd bramki ograniczany jest na rezystorze R95, co 
zapewnia ograniczanie harmonicznych w sygnale PWM w obwodzie drenu  
ww. tranzystora. Zawór jest włączany pomiędzy sygnałem VPWR2 (jest to sygnał 
zasilania ograniczony prądowo bezpiecznikiem polimerowym F2 na wypadek zwarcia 
zaworu) a drenem (sygnał VCTL2) dioda flyback D25 służy do wygaszania SEM 
indukowanej w indukcyjności solenoidu zaworu w momencie wyłączania tranzystora 
Q14. Prąd płynący przez zawór w aktywnym okresie przebiegu PWM jest mierzony na 
rezystancji R97 i po wzmocnieniu (w obwodzie programowanych wzmacniaczy 
niepokazanych na rysunku) przetwarzany przez 12 bitowy przetwornik AD 
mikrokontrolera. Tak skonstruowany wzmacniacz sterowany przez zaawansowane 
oprogramowanie mikrokontrolera sterującego pozwala na aktywne kształtowanie 
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prądu płynącego przez zawór.  Prąd ten jest kształtowany przez regulatory typu PI, 
które porównują wartość zadaną z wartością mierzoną na rezystorze R97. Wartość 
zadana prądu jest z kolei kształtowana dynamicznie. W momencie załączania zaworu 
jest ona ustawiana na wartość prądu nominalnego zaworu, a po kilkunastu ms. od 
załączenia prąd jest ograniczany do wartości wystarczającej dla podtrzymania jego 
pracy. Zastosowane zawory pracują przy napięci nominalnym 12V. Są one sterowane 
przebiegiem PWM o amplitudzie 24V. Taki sposób sterowania pozwala uzyskiwać 
bardzo krótkie czasy załączania zaworu, bowiem podczas kontroli prądu w stanie 
nieustalonym narasta on szybciej niż przy sterowaniu napięciem nominalnym.  

Rys. 5. Schemat obwodu sterowania zaworami 

Pakiet posiada wyprowadzone 8 interfejsów szeregowych: cztery RS-232, dwa RS-485 
dla komunikacji oraz dwa CAN-bus. Dwa interfejsy CAN służą do komunikacji z dwoma 
pakietami sterowników zaworów upustowych. Pakiet umożliwia ładowanie nowego 
firmware poprzez port szeregowy. Pracuje w przedziale napięć od 12 do 24V.Poniżej 
12V wyłączają się obwody sterowania silnikiem. Pozostałe obwody pracują do ok. 6V.  

Zawór liniowy kształtujący falę ciśnienia dla komór, jest sterowany za pomocą 
sterowanego napięciem źródła prądowego (tzw. pętla prądowa 4-20mA) sterowanie 
takie zapewnia większą odporność na zakłócenia w stosunku do sterowania 
napięciowego. Źródło napięcia dla przetwornika pochodzi z wyjścia 12 bitowego 
przetwornika D/A - podzespołu mikrokontrolera. 

Sterowanie silnikiem BLDC zapewnia sprzęt oraz oprogramowanie mikrokontrolera 
współpracujące z dedykowanym układem inwertera TMC603A. Układ wytwarza 
również zasilanie dla driverów MOSFET inwertera za pomocą wbudowanej 
przetwornicy typu BUCK wraz z przetwornicą podwyższającą napięcie na przełączanych 
pojemnościach w typowym układzie aplikacyjnym. Pomiar prądu w obwodach 
tranzystorów inwertera zrealizowano na trzech rezystorach, po jednym dla każdej pary 
półmostka tranzystorów. Umożliwia to implementację większości algorytmów 
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sterowania silnikiem kompresora od trapezoidalnych do sinusoidalnych. Układ TMC 
603A posiada także wzmacniacze pomiarowe dla obwodów pomiaru prądu z funkcją 
autozerowania i regulowanym dwustopniowo wzmocnieniu.  

Oprogramowanie pakietu działa bez wsparcia komercyjnego systemu operacyjnego. 
Zastosowano dedykowany system wykorzystujący kanały DMA, przerwania oraz 
karuzelowy tryb obsługi procesów. Procesy krytyczne czasowo są realizowane 
w procedurach obsługi przerwań i wyjątków. Zapewnia to większą kontrolę nad 
wykonywaniem kodu oraz minimalizacje narzutów czasowych przy realizacji procesów 
krytycznych czasowo jak np. komutacja silnika BLDC czy sterowanie prądami zaworów. 
Próbkowanie czujników ciśnienia odbywa się z częstotliwością 500Hz, z tym, że dane 
do hosta są decymowane do 125Hz (poprzez uśrednienie 4 pomiarów). 

Pakiet został zbudowany w oparciu o dwa PCB połączone wielopinowym złączem 
pośredniczącym. Podstawowy pakiet zawiera mikrokontroler wraz z obwodami 
wysokoprądowymi oraz zasilającymi. Druga PCB zawiera układy pomiaru ciśnień oraz 
drivery transmisji szeregowej. Taki podział wynika z konieczności umieszczenia dużej 
ilości złącz. Widok zmontowanego pakietu przedstawia rys. 6 

 

Rys. 6. Widok pakietu sterownika (kontrolera) 

3.2.3   Moduł pomiaru ciśnienia. 

Moduł pomiaru ciśnienia został zbudowany, jako oddzielny zewnętrzny moduł zasilany 
napięciem 5V przekształcający sygnał ciśnienia z zakresu -150 do 400mmHg na 
różnicowy sygnał napięciowy dla pomiarów przez obwody układu ADC1298 kontrolera.  

Najważniejszy fragment schemat ideowego czujnika przedstawia rys. 7. Sercem układu 
jest scalony, zintegrowany z elektroniką czujnik ciśnienia firmy Fujicura XFGM-6100, 
którego sygnał wyjściowy jest przetwarzany do postaci różnicowej za pomocą 
wzmacniacza o niskim poborze mocy THS4351 firmy Texas Instruments.  

Na bazie tego wzmacniacza zaprojektowano symetryczny filtr o charakterystyce 
zbliżonej do filtru Bessela, 3 rzędu. Przy zastosowaniu najbardziej dostępnych 
handlowo elementów z szeregu E24 i E96 uzyskano filtr o częstotliwości odcięcia 
ok. 1500Hz, dobroci ok. 0,6415 i wzmocnieniu 1, który zapewnia eliminację przebiegów 
o wyższych częstotliwościach w próbkowanym przebiegu, a w połączeniu 
z oversamplingiem układu ADS1298 antyaliasing. Symulacja odpowiedzi impulsowej 
filtru pokazała, że przeregulowania w odpowiedzi mają charakter aperiodyczny i nie 
przekraczają 1.5% wartości amplitudy. 
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Rys. 7. Schemat czujnika ciśnienia 

 

 
Rys. 8. Krzywe rejestrowanych ciśnień oraz widok modułów pomiaru ciśnienia 

zamontowanych w zbiornikach ciśnienia sterownika. 
Rys. 8 przedstawia wyniki symulacji odpowiedzi czasowej układu na przebieg 500Hz 
wykonanej programem Tina TI. Przebieg zielony i fioletowy to przebiegi na wyjściach 
układu. Na tle fali prostokątnej przebiegu wejściowego jest widoczny wyliczony 
różnicowo przebieg wyjściowy. Ponieważ widmo użytecznego sygnału powinno mieścić 
się poniżej 20Hz wynik można uznać za zadowalający. Układ czujnika został 
zminiaturyzowany na płytce PCB o średnicy 24mm. 
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3.2.4  Pakiet Sterowania Zaworami 

Zadaniem pakietu sterowania zaworami jest realizacja złożonych funkcji komparatora 
ciśnienia oraz sterowanie otwarciem i zamykaniem wraz kontrolą prądu zaworów 
upustowych przy zbiornikach ciśnienia sterowników ReligaHerat Duo. 

M
ik

ro
k
o

n
tr

o
le

r

S
T

M
3

2
F

3
7

3

(C
O

R
T

E
X

-M
4

)

Zasilacz

5/3.3V

Analog -in 0-5V

W
z
a

m
c
n

ia
c
z
e

 

z
a

w
o

ro
w

e

15-24V DC

Pwm

CAN-bus

USB

Current Loop 

4-20mA
Ctrl

Curr. feadbk

Sterowanie 

6 zaworami 

12-24V

En

Rs-232a

Fault

Rys. 9. Schemat blokowy pakietu sterowania zaworami. 

Na rysunku 9 przedstawiono schemat blokowy pakietu. Wszystkie główne funkcje 
systemu realizują podzespoły sprzętowe wraz z oprogramowaniem mikrokontrolera 
z rdzeniem CORTEX-M4, do którego dołączone są jedynie układy wzmacniaczy 
i interfejsów. Funkcje DSP, rozkazy SIMD oraz koprocesor zmiennoprzecinkowy 
mikrokontrolera pozwalają na realizację złożonych filtrów cyfrowych i algorytmów 
sterowania bez nadmiernego obciążania procesora systemu. Podstawowym łączem 
komunikacyjnym pakietu jest magistrala CAN-bus pracująca z prędkością 1Mboud. 
Oprogramowanie pakietu pozwala na pracę w dwóch trybach – bezpośrednie 
sterowanie zaworami lub inteligentne sterowanie na podstawie dostarczonych 
wartości ciśnienia. W pierwszym trybie układ zapewnia maksymalnie szybkie 
sterowanie zaworami pneumatycznymi. Wzmacniacze zaworowe zbudowane są 
podobnie, jak przedstawiono to na rys. 5, pracują wg algorytmu podanego przy opisie 
pakietu kontrolera. Każdy sterownik obsługuje dwa pakiety sterowania zaworami. Do 
każdego pakietu dołączone są cztery zawory upustowe dwa dla nadciśnienia oraz dwa 
dla podciśnienia, przy czym jedne z pakietów jest głównym dla sterowania danego 
zbiornika, drugi pomocniczym. Pakiet główny może sterować swoimi zaworami 
niezależnie. Pakiet pomocniczy może włączać oba zawory jednocześnie. Przy 
działających obu pakietach, daje to możliwość otwarcia dolnej od 1 do 4 ilości zaworów 
umożliwiając regulację przypływu „upuszczanego” lub „dopuszczanego” (w przypadku 
zbiornika podciśnienia) powietrza. Zapewnia to możliwość precyzyjnej stabilizacji 
punktu pracy zespołu zbiorników dla zadanych wartości nadciśnienia i podciśnienia 
oraz umożliwia realizację funkcji bezpieczeństwa.  W drugim trybie pracy kontroler 
przesyła do pakietów jedynie wartości ciśnień mierzone w zbiornikach, a pakiety same 
na tej podstawie sterują pracą zaworów w trybie dwustanowym lub proporcjonalnym. 
Aktualna wersja oprogramowania pakietu sterownika wykorzystuje pierwszy tryb pracy 
pakietu sterowania zaworami. Zastosowanie sterowania prądowego dla sterowania 
zaworami umożliwiło zastosowanie w ReligaHeart DUO zaworów 12V i uniezależnienie 
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prawidłowej ich pracy od napięcia zasilania, co ma istotne znaczenie w trybie pracy 
z baterii. Przy napięciu zasilania od 18-24V uzyskano czas otwarcia zaworów Festo MH1 
(12V) od 1,8 do 3ms stosując prosty cyfrowy regulator typu PI z wartością zadaną 
80mA.Na rysunku 10 przedstawiono widok pakietu zamontowanego w zespole 
pneumatycznym sterownika DUO. 

 

Rys. 10. Widok pakietu sterowania zaworami zainstalowanego w torze 
pneumatycznym Sterownika Duo. 

3.2.5  Mikrokomputer komunikacyjny (Host) 

Pakiet komunikacyjny (Host) podobnie jest zbudowany w oparciu o moduł 
mikrokontrolera aplikacyjnego LPC3250 firmy NXP, skonstruowany na 
wielowarstwowej płytce i zbudowany przez firmę Embedded Artists i dostarczanego 
jako moduły OEM. Moduł ten, oprócz mikrokontrolera, posiada układy pamięci 
SDRAM, NAND Flash NOR Flash oraz układ PHY kontrolera 100BaseT interfejsu sieci 
Ethernet. Na bazie tego modułu zbudowano pakiet interfejsu komunikacyjnego 
wyposażając pakiet w niezbędne układy interfejsowe, dodatkowe pamięci i inne układy 
wykonawcze. 

Pakiet obsługuje 3 interfejsy RS-232c, jeden Interfejs RS-422 dla komunikacji między 
pakietowej. Interfejs RS-485 dla komunikacji z Pakietem sterownika, stacją dokującą 
i bateriami, interfejs One Wire (aktualnie niewykorzystywany), a także izolowany 
interfejs sterujący zasilacza sieciowego. Istnieje możliwość wyświetlania informacji na 
4 diodach LED, a także odczyty klawiatury w organizacji 1 wiersz 5 kolumn (domyślnie 
dla obsługi przycisków typu NAVI-KEY). Podstawowym interfejsem użytkownika jest 
dotykowy ekran LCD 320x240 16 bitowy w konfiguracji RGB 5-6-5 (4096 kolorów). Do 
podstawowej komunikacji przeznaczone są interfejsy Ethernet oraz USB, w którym 
można dołączyć, między innymi, moduł rozszerzenia Wi-FI.  

Moduł pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX. Jako pamięć masowa 
używana jest karta SD lub wewnętrzne pamięci NAND oraz NOR Flash. Istnieje 
możliwość generowania dźwięku przez 16 bitowy Codec. 
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Rys.11. Schemat Blokowy Interfejsu komunikacyjnego (Host’a) 

 

Rys.12 Widok pakietu kontrolera 

3.2.6  Pakiet kontrolera baterii 

Pakiet baterii kontroluje przepływ energii zasilającej całą jednostkę ReligaHeart 502. 
Jednostka zasilana jest napięciem stałym 24V. W przypadku odłączenia zasilacza 
następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatorów. Średnie napięcie 
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akumulatora wynosi 18V, taki poziom napięcia zapewnia jeszcze poprawne działanie 
jednostki. Układ ma wbudowaną ładowarkę do zastosowanych ogniw 
nanofosfatowych. Proces ładowania polega na metodzie CC-CV (ładowanie stałym 
prądem do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu napięcia, następnie 
stabilizacja napięcia ładowania aż prąd spadnie poniżej zadanej wartości). Pakiet 
kontroluje prądy ogniw, napięcia, temperaturę, aby zapewnić bezpieczną pracę. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości następuje odłączenie ogniw od 
układu. Układ balansowania pozwalana na wyrównanie ładunku zgromadzonego 
w poszczególnych ogniwach. Pozwala to przedłużyć żywotność ogniw. Aktualny stan 
akumulatora jest nadzorowany przez dedykowany układ, dzięki czemu można 
oszacować stan naładowania baterii oraz czas pracy na baterii. 

Wbudowany mikrokontroler steruje pracą poszczególnych układów pakietu, pozwala 
to na całkowicie bezobsługową pracę układu. Komunikacja z innymi pakietami odbywa 
się po łączu szeregowym w standardzie RS485. Każdy pakiet posiada dwa takie łącza 
typu slave dla komunikacji z dwoma pakietami hostów. Dodatkowym zadaniem pakietu 
jest pomiar temperatury układu ładowarki oraz kompresora, a następnie wysterowanie 
wentylatorów.  

 

Rys. 13: Kontroler baterii wraz z akumulatorem. 

Pakiet baterii składa się z ogniw HW 38120L/S firmy HeadWay. Ogniwo ma budowę 
cylindryczną, posiada nominalną pojemność Q=10Ah, nominalne napięcie pracy 3,2V. 
Napięcie ładowania wynosi 3,65V. Nominalny prąd ładowania jak i rozładowania 
wynosi 1Q. Charakterystykę ogniwa przedstawia Rys. 14. Na załączonej 
charakterystyce można zauważyć fazę ładowania stałym prądem CC oraz fazę 
stabilizacji napięcia CV. Po naładowaniu następuje rozładowanie ogniwa, gdy napięcie 
spadnie poniżej wartości 3,1V następuję gwałtowny spadek napięcia ogniwa. Praca 
w tym zakresie jest już niemożliwa, nie można oszacować jak szybko ogniwo się 
całkowicie rozładuje, a także nadmierne rozładowanie ogniwa skraca jego żywotność. 

Akumulator składa się z sześciu ogniw połączonych szeregowo. Uzyskano w ten sposób 
baterię o średnim napięciu 18V i pojemności 10Ah. Ogniwa połączone są ze sobą za 
pomocą zacisków śrubowych oraz blach połączeniowych, umieszczone zostały 
w specjalnie wykonanym uchwycie zabezpieczającym bieguny ogniw przed zwarciem. 
Potencjał każdego bieguna doprowadzony jest do układu balansowania. Na co drugim 
ogniwie zamontowano termistory monitorujące temperaturę ogniw. 
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Rys. 14: Charakterystyka ogniwa 38120S. 

 

Rys. 15: Akumulator złożony z sześciu ogniw 38120S. 

 

Rys. 16. Schemat blokowy kontrolera baterii. 

Kontroler baterii stanowi złożony układ mikroprocesorowy Schemat blokowy układu 
pokazano na Rys. 16. Dla ochrony akumulatora zastosowano układ zabezpieczający 
wykonany w oparciu o scalony układ BQ77910A firmy Texas Instruments. Pozwala on 
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na monitorowanie od 4 do 10 ogniw maksymalnie do 50V. Zapotrzebowanie na 
energię to zaledwie 50uA podczas normalnej pracy, a w trybie uśpienia 3uA. 
Wyposażony jest w układy pozwalające sterować zewnętrznymi tranzystorami 
odcinającymi akumulator. Układ monitoruje następujące parametry baterii: 

 przekroczenie dopuszczalnego napięcia 

 zbyt niskie napięcie ogniw 

 nadmierny prąd pobierany z akumulatora, zabezpiecza przed zwarciem 

 nadmierny prąd ładowania 

 temperaturę. 

W przypadku przekroczenia zaprogramowanej wartości danego parametru układ 
odłącza akumulator. Ponowne podłączenie pakietu jest możliwe, gdy wartość 
przekroczonego parametry wróci do normy i zostanie podłączony układ zasilacza. 

Dodatkowym zadaniem układu jest balansowanie ładunku zgromadzonego 
w ogniwach. Balansowanie działa w czasie ładowania baterii oraz do dwóch godzin po 
zakończeniu procesu ładowania, warunkiem jest obecność włączonej ładowarki. 
Odcinanie akumulatora odbywa się po stronie masy, przez co sterowanie 
tranzystorami jest łatwiejsze. Niestety, pociąga to za sobą niekorzystny efekt. Różnica 
między potencjałem masy a ujemnym zaciskiem akumulatora może sięgać 18V. 
Dlatego, należy zadbać o odizolowanie połączeń znajdujących się po stronie 
akumulatora - w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia innych układów. 

Układ ładowania akumulatorów został zbudowany na bazie zintegrowanej ładowarki 
impulsowej BQ24630 firmy Texas Instruments dedykowanej dla akumulatorów 
nanofosfatowych. Prąd ładowania zadawany jest poprzez podanie stałego potencjału 
na wejście układu – realizuje to mikrokontroler pakietu za pomocą przetwornika DA 
zbudowanego w oparciu o generowany przebieg PWM. Układ kontroluje całkowity 
prąd pobierany przez jednostkę, do którego też zalicza się prąd ładowania 
akumulatorów. Jeśli wartość sumarycznego prądu przekroczy zadaną wartość zostanie 
obniżony prąd ładowania akumulatora. Przełączanie pomiędzy napięciem z zasilacza 
sieciowego a baterią odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem 
wbudowanego w scalony układ ładowarki mechanizmu „Power Path”. Analogowe 
komparatory porównują napięcie wejściowe z napięciem akumulatora u w przypadku, 
kiedy jest ono mniejsze od napięcia akumulatora aktywują zewnętrzny tranzystor 
MOSFET z kanałem typu P, (który pracuje również, jako dioda przewodząca w kierunku 
od akumulatora do obciążenia). Dodatkowo, napięcie wyjściowe z pakietu jest 
dołączone do jego wyjścia przez idealną diodę (układ na tranzystorze MOSFET), dzięki 
czemu możliwe jest podłączenie redundantnego pakietu kontrolera baterii. Aktualny 
stan ładowarki sygnalizowany jest na trzech diodach LED: podłączenie napięcia 
sieciowego, ładowanie, ładowanie ukończone. 

Integralnym elementem pakietu, kontrolującym zasoby energii w akumulatorze, jest 
układ pomiaru ładunku dostarczanego i pobieranego z pakietu. Zastosowano w tym 
celu układ BQ34Z100 firmy Texas Instruments. Układ może być stosowany do ogniw 
litowo-jonowych jak i nanofosfatowych. Układ na podstawie zaprogramowanych 
charakterystyk przewiduje, jaki ładunek jest zgromadzony w ogniwach. Producent 
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zaimplementował zaawansowany algorytm (Impedance Track Technology) pozwalający 
nauczyć układ zachowania ogniw. Mikrokontroler poprzez szeregowy interfejs I2C 
może odpytać układ o aktualny stan ogniw. Podstawowymi parametrami są: 
pozostający ładunek w ogniwach, procent naładowania, napięcie, temperatura, czas do 
całkowitego rozładowania, czas ładowania oraz rejestr statusu i flag. Dodatkowo układ 
może wyświetlić aktualny stan naładowania akumulatora na linijce diodowej. 

Miernik ładunku zasilany jest przez cały czas z ogniw, w czasie uśpienia układ pobiera 
do 19uA. Napięcie z akumulatora jest za wysokie do zasilania układu, dlatego też do 
jego obniżenia zastosowano liniowy stabilizator LT3008. Linie do komunikacji 
z mikrokontrolerem zostały odizolowane poprzez układ Si8405, ponieważ po 
odłączeniu akumulatora różnica potencjałów miedzy masą a ujemnym zaciskiem 
baterii może wynosić 18V, układ uległby uszkodzeniu. Układ bariery zasilany jest 
również ze stabilizatora liniowego LT3008 wyłącznie na czas transmisji. 

Podczas ładowania pakiet może osiągać temperaturę do 80°C. Taki układ wymaga 
chłodzenia, dlatego w pakiecie zintegrowano układy do pomiaru temperatury oraz 
sterowania wentylatorów ADT7470 firmy Analog Devices. Do pomiaru temperatury 
używane są czujniki TMP05 połączone szeregowo (do 10 czujników). Jeden czujnik 
został umieszczony blisko tranzystorów kluczujących ładowarki. Można również 
podłączyć do 4 zewnętrznych czujników. Sterowanie wentylatorami może się odbywać 
w sposób automatyczny lub manualny. Układ pozwala na sterowanie prędkością 
czterech wentylatorów. W jednostce ReligaHeart 502 wykorzystane są tylko dwa 
wentylatory oraz jeden dodatkowy czujnik temperatury zamontowany na 
kompresorze. 

Za sterowanie pracą poszczególnych układów pakiety odpowiada mikrokontroler firmy 
ST – STM32F101CBT6. Pozwala na obsłużenie dwóch magistral RS485, pomiar napięć 
i prądów w pakiecie, monitorowanie stany baterii, zarządzanie ładowaniem.  

 

Rys. 17. Charakterystyka akumulator. Napięcie, prąd i ładunek w funkcji czasu 
(w sekundach) 

Testy wydajności akumulatora zaprezentowano na rys. 17. W pierwszej fazie 
akumulator został naładowany do pełna. Następnie został obciążony prądem ok 2,6 A. 
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Na wykresie dodatkowo zaprezentowano ilość ładunku, jaką odczytano z układu 
BQ34Z100. Czas ładowania wynosi około 2h. 

3.2.7  Pakiet magistrali komunikacyjnej 

Zadaniem układu jest multipleksowanie dwóch magistral RS485 prowadzonych 
w jednostce ReligaHeart 502 w celu komunikacji dwóch hostów ze stacją dokującą. 
W stacji dokującej pakiet umożliwia ponowny rozdział multipleksowanej magistrali na 
dwie magistrale niezależne. Dodatkowo, dwa pakiety połączone w szereg (jeden Stacji 
Dokującej i drugi w sterowniku ReligaHeart 502) zapewniają barierę galwaniczną na 
poziomie 5000 VRMS . Izolowany jest również sygnał synchronizacji QRS, udostępniany 
dla synchronicznej pracy stacji dokującej.  

 
Rys. 18.Praca szeregowa pakietu DS.-ISO 

Schemat blokowy układy przedstawia rys. 19.Układ zasilania obniżana napięcie  
z 18-24V do poziomu 3,3V. Do tego celu zastosowano przetwornicę impulsową 
TPS54060 firmy Texas Instruments. Sprawność układu wynosi około 80%. Układy za 
barierą wymagają izolowanego zasilania. Wykorzystano przetwornicę izolującą SN6501 
o maksymalnej wydajności 350mA. Transformator izolujący, wg specyfikacji posiada 
napięcie izolacji 6000V DC.  
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Rys. 19. Schemat blokowy pakietu DSI_ISO. 

Funkcje logiczne realizuje mikrokontroler STM32F103CBT6 firmy ST. Posiada on 
niezbędne dla pracy układu trzy porty USART. Interfejs szeregowy USART 
konwertowany jest do standardu RS485 poprzez układy MAX3075EESA. Zamieniają one 
sygnał z wyjścia szeregowego USART mikroprocesora na postać symetryczną RS485. 
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Transmisja odbywa się w trybie half-duplex. Przełączaniem kierunku transmisji steruje 
mikrokontroler za pomocą linii GPIO. Zastosowane układy interfejsu zapewniają 
ochroną ESD na poziomie 15kV. Dodatkowo zastosowano dławiki sygnału 
współbieżnego oraz filtr RC na wyjściach układu. Bariera Si8662 firmy Silicon Labs 
posiada 6 izolowanych linii, magistrala RS485 wykorzystuje 4 linie, 2 pozostałe linie 
zostały przeznaczone dla sygnałów QRS.  

Układ pracuje w konfiguracji slave na magistralach A i B. Jeśli odebrana zostanie ramka 
zawierająca adres z zaprogramowanego przedziału (zgodnie ze specyfikacją łącza 
komunikacyjnego dla RS485 w ReligaHeart 502), następuje początek transakcji. Dane 
przekazywane są na port wyjściowy z opóźnieniem dwóch znaków. Po przesłaniu całej 
ramki zgodnie z ww. protokołem, układ przełącza kierunki transmisji na przeciwne. 
Oczekiwana jest odpowiedź ze strony USART za barierą, odebrane dane przesyłane są 
z powrotem na port, który rozpoczął transakcje. Opóźnienie wynosi w tym przypadku 
równe jest czasowi transmisji jednego bajtu. Kierunki transmisji ponownie zostają 
przełączone. Oczekiwana jest odpowiedź ze strony mastera. W przypadku odebrania 
ACK transakcja ulega zakończeniu. Druga magistrala w przypadku aktywnej transakcji 
odbiera ramkę, ale nie może jej przesłać. Dlatego też po upłynięciu połowy czasu 
timeout zostanie wysłany znak NAK do mastera. Master w takiej sytuacji ponowi 
transmisje. Jeśli rozpoczęta wcześniej transakcja dobiegła końca oraz nie upłynął czas 
oczekiwania, rozpoczęta zostanie transakcja z danymi przechowywanymi w buforze. 

 
Rys. 20. Model 3D pakietu DSI_ISO. 

3.3  Stacja dokująca 

Stacja dokująca stanowi uzupełnienie funkcjonalne Sterownika Duo przede wszystkim 
umożliwiając zasilanie pneumatyczne urządzenia z zewnętrznej instalacji 
pneumatycznej oraz zasilanie elektryczne z zasilacza sieciowego. Konstrukcja stacji 
dokującej jest zbliżona do konstrukcji Sterownika Duo i została przedstawiona na  
rys. 23. Stacja posiada dwa zespoły pneumatyczne wyposażone w kompresory, które 
dublują zespoły zasilające w Sterowniku Duo. Niezależnie od tego, zespół zaworów 
oraz automatycznych reduktorów umożliwia wypracowywanie ciśnień roboczych 
z zewnętrznej instalacji pneumatycznej. Reduktory te pracują tylko wtedy, gdy 
ciśnienie w instalacji zewnętrzne po wstępnym przygotowaniu mieści się w obszarze 
ich liniowej pracy. Pomiar ciśnienia w instalacji umożliwiają dodatkowe (w stosunku do 
Sterownika Duo) czujniki ciśnienia. Każdy z torów posiada po jednym czujniku na 
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wejściu zasilania pneumatycznego nadciśnienia i podciśnienia są one dołączone do 
dodatkowych torów pomiaru ciśnień niewykorzystywanych w sterowniku. Jeżeli 
ciśnienia zewnętrzne w tzw. ścianie przekraczają założoną tolerancję stacja dokująca 
przełącza się na tryb pracy analogiczny do Sterownika Duo z wykorzystaniem 
kompresorów. Praca stacji dokującej jest możliwa dopiero po dołączeniu do niej 
Sterownika Duo. Nie posiada, bowiem ona logiki decyzyjnej w postaci pakietów 
Hostów. Z tego punku widzenia stacja jest urządzeniem podrzędnym w stosunku do 
Sterownika i jej pracą zarządzają hosty komunikując się z pakietami urządzenia przez 
łącze RS485 i izolowany interfejs komunikacyjny. Stacja łączy się ze sterownikiem 
jednym kablem, w którym są prowadzone zarówno przewody zasilające jak również 
transmitujące dane. 
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Rys 21. Schemat blokowy Stacji dokującej sterownika ReligaHeart DUO 

 

W stacji zaadoptowano pakiety elektroniczne w większości identyczne z użytkowanymi 
w sterowniku ReligaHeart 502. Identyczne są pakiety: 

 sterownika (Kontrolera) BLDC (Pakiet DuoCtrl), 

 czujników ciśnienia, 

 sterowania zaworami 

 izolacji transmisji danych DS.-ISO. 

Dla umożliwienia wizualizacji pracy urządzenia zastosowany dodatkowy pakiet 
interfejsu użytkownika, który pokazuje aktualny stan oraz parametry pracy stacji 
dokującej. Dodatkowo pakiet sterownika wentylatorów zarządza pracą wentylatorów 
chłodzenia urządzenia – w sterowniku ReligaHeart 502 odpowiadał za to sterownik 
baterii, który nie występuje w Stacji dokującej. Dodatkowym elementem jest również 
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zasilacz sieciowy 24V o mocy 1000W, zapewniający zasilanie zarówno stacji dokującej 
jak również sterownika ReligaHeart 502 wraz z szybkim ładowaniem jego 
akumulatorów.  

Tor pneumatyczny stacji posiada na wyjściu zawór liniowy kształtujący sygnał 
wyjściowy. Umożliwiło to redukcję połączeń pneumatycznych z sterownikiem RH 502, 
ale także pozwala na zastosowanie stacji, jako autonomicznego sterownika  
w przypadku awarii sterownika RH 502, w takim przypadku pompy wspomagania serca 
są dołączane do dodatkowych gniazd pneumatycznych stacji. 

3.3.1  Sterownik BLDC stacji dokującej 

Sterownik posiada alternatywne oprogramowanie w stosunku identycznego pakietu 
w sterowniku RH-502. Podstawowa różnica polega na wykorzystaniu dwóch kanałów 
transmisyjnych RS232c używanych w sterowniku do komunikacji z pakietem EKG dla 
wymiany danych z automatycznymi reduktorami ITV2010 oraz ITV2090 dla regulacji 
nadciśnienia i podciśnienia w zbiornikach. Oba układy reduktorów posiadają interfejs 
komunikacyjny umożliwiający nastawę ich parametrów pracy oraz monitorowanie 
wartości wyjściowych. Trzy zawory konfiguracyjne urządzenia typu 3/2 są 
bezpośrednio obsługiwane przez kontroler, który może obsłużyć do 4 zaworów. Do 
komunikacji z Pakietem interfejsu użytkownika jest wykorzystywany kolejny 
dodatkowy port RS-232 (sterownik posiada 4 takie interfejsy). Port RS485 pozwala na 
komunikację z hostami poprzez pakiet izolacyjny transmisji danych. 

3.3.2  Czujniki ciśnienia stacji dokującej 

W stacji zastosowano czujnik o konstrukcji identycznej z stosowanymi w sterowniku 
DUO. Jedynie dla pomiaru ciśnienia w zewnętrznej pneumatycznej instalacji 
nadciśnienia zastosowano innego typu czujnik ciśnienia. Zastosowano czujnik 
FUJICURA o identycznych wymiarach jednakże zakresie mierzonych ciśnień od 0 do 
1000 kPa (pozostałe czujniki mają zakres od -100 do +100kPa). 

3.3.3  Pakiet Interfejsu użytkownika stacji dokującej. 

Pakiet kontrolera wyświetlacza OLED znajduje się w stacji dokującej. Współpracuje 
z modułem wyświetlacza. W module zastosowany jest wyświetlacz graficzny 
o rozdzielczości 256x64. Układ pozwala na wyświetlenie podstawowych parametrów 
pracy jednostki np.: tryb pracy, napięcia, prądy, ciśnienia w zbiornikach itd.  

Wyświetlacze typu OLED nie może być cały czas załączony, użytkownik chcący odczytać 
parametry będzie musiał aktywować wyświetlacz przyciskiem dostępnym na panelu. 
Na panelu znajdują się również przyciski umożliwiające poruszanie się po menu. Układ 
ma możliwość generowania dźwięków na zasadzie syntezy przez układ przetwornika 
cyfrowo analogowego mikrokontrolera. Umożliwia to zarówno generowanie sygnałów 
akustycznych jak również np. syntezę komunikatów dźwiękowych. Próbki potrzebne do 
syntezy zapisywane są w pamięci FLASH Dane pobierane są z dwóch pakietów DuoCtrl 
poprzez interfejsy RS232.  

W układzie zastosowano mikrokontroler SMT32F207VET6 firmy ST, który jest 
wyposażony w magistralę FSMC (Flexible Static Memory Controller). Dane przesyłane 
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do wyświetlacza są w sposób równoległy, dzięki czemu można uzyskać dużą szybkość 
odświeżania ekranu. Schemat blokowy układu pokazano na rys. 22. 

 

Mikrokontroller 

STM32F207

Flash 

EEPROM

RS232 RS232

Wyświetlacz OLED

Zasilacz
Wzmcniacz Audio

Klawiatura
Diody 

LED

Do pakietów Hostów  

Rys. 22. Schemat blokowy Pakietu Interfejsu użytkownika 

Zadaniem układu zasilania jest obniżenie napięcia 24V do poziomu 3.3V. Do tego celu 
zastosowano przetwornicę impulsową TPS54060 firmy Texas Instrument. Zapewnia 
ona sprawność na poziomie 80%. 

 
Rys. 23: Pakiet Disp2a_DS 

 
Rys. 24: Pakiet Disp2a_DS wraz z modułem wyświetlacza OLED. 

Obrazy graficzne oraz próbki dźwięku zapisywane są w  pamięci typu Flash o rozmiarze 
512 Mbit. Komunikacja z uP odbywa się po interfejsie szeregowym SPI. Sterowanie 
menu odbywa się przy pomocy pięciu przycisków zamontowanych na panelu. Dla 
generowania sygnałów dźwiękowych zastosowano wzmacniacz audio o mocy 1,3W. 
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Kontrola poziomu głośności oraz inne ustawienia sterowane są z procesora za pomocą 
interfejsu I2C. 

  

Rys. 25. Moduły elektroniki w ramie Stacji dokującej 

Rys. 25 przedstawia moduły elektroniczne zainstalowane w stacji dokującej. W górnym 
module pneumatycznym widoczny jest pakiet sterownika systemu oraz automatyczne 
reduktory. W dolnej pakiet sterowania zaworami. W jego górnej części widoczny jest 
również proporcjonalny zawór MPYE. Na górze ramy zainstalowany jest zasilacz 
sieciowy XP Power oraz pakiet DS-ISO. 

4.   Własności eksploatacyjne systemu ReligaHeart w badaniach laboratoryjnych 

4.1  Cel i zakres badań 

Celem badań było określenie właściwości eksploatacyjnych pozaustrojowego, 
pulsacyjnego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT. Badania prowadzono 
w następującym zakresie: 

 dla pomp krwi 
 pomiar globalnych, eksploatacyjnych parametrów hydrodynamicznych, 
 ocena bezpieczeństwa oddziaływania pompy na krew, 
 kwalifikacja pomp krwi do zastosowań w badaniach klinicznych, 
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 dla sterownika pneumatycznego 
 pomiar parametrów eksploatacyjnych i kwalifikacja sterownika do zastosowań 

w badaniach klinicznych. 

4.2  Materiał i metody prowadzenia badań 

Charakterystykę badanego materiału przedstawiono w Tab. 1. Poniżej przedstawiono 
opis przyjętych metod badawczych.  

Tab. 1 Szczegółowa charakterystyka badanych protez serca 

RODZAJ BADANIA MATERIAŁ 

Badania bezpieczeństwa 
oddziaływania pompy na 
krew 
(punkt 1.2) 

 prototyp do badań komory ReligaHeart EXT  
z zastawkami Moll'a. 

 dyski zastawek wykonane metodą obróbki 
skrawaniem.  

Badania 
hydrodynamiczne 
(punkt 1.1) 

 prototyp do badań pompy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT 

 dyski zastawek wytworzonymi z materiału PEEK 
OPTIMA, metodą wtrysku i polerowania 

Kwalifikacja pomp do 
zastosowań w badaniach 
klinicznych 
(punkt 1.3) 

 prototypy pomp wspomagania serca ReligaHeart 
EXT wytworzone w warunkach produkcji wyrobu 
medycznego 

 dyski zastawek wytworzonymi z materiału PEEK 
OPTIMA metodą wtrysku i polerowania 

Badania sterownika 
pneumatycznego 
(punkty 2.1) 

 sterownik pneumatyczny ReligaHeart DUO 

 stacja dokująca (wersja pasywna, bez elementów 
pneumatycznych) połączona ze sterownikiem  
w sposób przewodowy 

 przenośny terminal operatora połączony ze stacją  
w sposób bezprzewodowy 

4.3  Badania hydrodynamiczne pomp ReligaHeart EXT 

Badaniom zostały poddane pompy, których zastawki zostały uprzednio 
zakwalifikowane, jako sprawne. Przed wykonaniem badań pompy poddano oględzinom 
celem wykrycia potencjalnych usterek mogących wystąpić na etapie produkcji detali 
i ich montażu. Badaniom poddano następujące cechy fizyczne pomp krwi: 

 charakterystykę przeginania membrany 

pomiar charakterystyki V=f(p), ciśnienie mierzone dwoma czujnikami Peltron 
NPXG2 (niepewność 0.5%), objętość mierzona pośrednio, poprzez pomiar 
ciśnienia słupa cieczy wyrzucanej z badanej protezy do skalowanej rury 
wolumetrycznej. Widok stanowiska przedstawiono na Rys.27. 

 statyczne przepływy wsteczne przez zastawkę napływową 

pomiar zależności BF=f(p), ciśnienie mierzone dwoma czujnikami Peltron 
NPXG2 (niepewność 0.5%), przepływ mierzony miernikiem Transonic TS=206  
z sondą 1/2'' (niepewność 5%). Ze względów technicznych (konieczność 
zablokowania zastawki napływowej w pozycji otwartej) nie przeprowadzono 
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pomiarów dla zastawki wypływowej. Schemat stanowiska przedstawiono na 
Rys. 2828. 

 dynamiczne przepływy wsteczne przez zastawki 
pomiar objętości V płynu przepływającego przez zastawkę podczas fazy 
zamykania jej dysku. Obliczeń dokonano przez całkowanie krzywej przepływu 
w zadanym zakresie (Rys. 26, odcinek 1-2). Schemat stanowiska badawczego 
przedstawiono na Rys. .  

 

Rys. 26 Sposób obliczania objętości wyrzutowej podczas pracy dynamicznej  
oraz dynamicznego przepływu wstecznego 

 objętość wyrzutową podczas pracy dynamicznej w typowych warunkach 
(SDP=180mmHg, DDP=-60mmHg, HR=60BPM, %SYS=40%, graniczny 
przypadek całkowitego napełniania i wyrzutu z komory krwistej protezy) 
pomiar objętości SVD cieczy będącej różnicą objętości wyrzucanej do kaniuli 
wypływowej podczas fazy wyrzutu (Rys. 26, odcinek 0-1) i objętości 
wpływającej wstecznie do komory przez zamkniętą zastawkę wypływową 
podczas fazy napełniania (Rys. 26, odcinek 1-3). Ze względu na nieszczelności 
technologiczne zastawek i skończone czasy zamykania ich dysków stosunek 
objętość SVD do geometrycznej jednostkowej objętości wyrzutowej SV 
pozwala na ocenę skuteczności wytwarzania przez protezę zadanego rzutu 
minutowego. Pomiaru SVD dokonano poprzez całkowanie krzywej przepływu 
w zadanym zakresie. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono  
na Rys. 29. 

 sposób pracy zastawek 
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obserwacja zależności pomiędzy ruchem dysków obu zastawek celem 
wykrycia i pomiaru czasu ich jednoczesnego otwarcia, analiza krzywych 
przepływu pod kątem wykrycia przypadków zablokowania lub niedomknięcia 
dysków zastawek. W badaniach zastosowano szybką kamerę o częstotliwości 
akwizycji obrazu wynoszącej 400fps lub 1200fps. 

  

Rys. 27 Stanowisko do 
badania charakterystyki 
przeginania membran 

Rys. 28 Schemat stanowiska do badania 
statycznych przepływów wstecznych 

 

 

Rys. 29 Schemat stanowiska do badania dynamicznych przepływów wstecznych 
i dynamicznej objętości wyrzutowej 



Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT 

58 

4.4  Ocena bezpieczeństwa oddziaływania pompy ReligaHeart EXT na krew 

Badania zostały przeprowadzone w aspekcie oceny bezpieczeństwa oddziaływania 
pompy na krew w ujęciu mechaniki płynów. Badania prowadzono w zakresie pomiaru 
lokalnych wartości prędkości i naprężeń występujących w pompowanym płynie oraz 
jakościowej oceny rozkładu wektorów prędkości w całej badanej objętości pod kątem 
wykrycia obszarów zastoju. Szczegółowy opis metod badawczych przedstawiono 
poniżej. 

 pomiar lokalnych prędkości przepływu i naprężeń 
Pomiar przeprowadzono metodą ultradźwiękowego Dopplera 
wielobramkowego (UDV) za pomocą komercyjnego przepływomierza 
DOP2000. Mierzona w sposób bezpośredni prędkość przepływu jest wprost 
proporcjonalna do częstotliwości dopplerowskiej i odwrotnie proporcjonalna 
do częstotliwości nadawczej sondy oraz sinusa kąta ustawienia sondy  
w stosunku do kierunku przepływu. Na podstawie pomiaru profili prędkości 
określono wartości  składowej normalnej naprężenia ścinania (1) oraz 
składowej normalnej naprężenia Reynoldsa (2) obliczoną na podstawie 
turbulencji prędkości (odchylenia standardowego prędkości w odniesieniu do 
czasu).  

)(2
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Pomiar profili prędkości wykonano w 11 osiach pomiarowych. Jako obciążenie 
hydrodynamiczne napływu i wypływu z pompy zastosowany został model 
Windkesela przedstawiony na Rys.30. Badania wykonano dla przepływu 
ustalonego o natężeniu przepływu Q=5 l/min oraz pulsacyjnego  
o częstotliwości HR =70/min (40 % fazy wyrzutu) i średnim przepływie  
3,2 l/min. Zastosowano sondy nadawczo-odbiorcze o częstotliwości 4 MHz.  
W przypadku pomiaru wewnątrz pompy ReligaHeart EXT zastosowano 
również sondę 2 MHz. Przestrzenna dokładność pomiaru wynosiła od  
0,75 mm. Czas rejestracji sygnału ~16,04s. Krzywe prędkości przepływu były 
uśredniane: 
- dla przepływu ustalonego z 400 profili (256 emisji /profil, PRF 74 us, ilość 

bramek 66, rozdzielczość 1000 ns, rozdzielczość przestrzenna 0,75 mm ) 
- dla przepływu pulsacyjnego z 400 profili (128 emisji /profil, PRF 74 us, 

ilość bramek 66, rozdzielczość 1000 ns, rozdzielczość przestrzenna 0,75 
mm, ~54 profile /cykl pracy pompy). 
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Rys. 30 Stanowisko do badań profili prędkości przepływu metodą UDV  
(po lewej) oraz miejsca pomiaru profili prędkości (po prawej) 

 ocena rozkładu prędkości 
do określenia rozkładu prędkości w całym obszarze badanego modelu  
i jednocześnie znalezienia miejsc o dużej turbulencji, lub miejsc słabo 
przemywanych (szczególnie narażonych na powstawanie skrzeplin) 
zastosowano metodę wizualizacji laserowej. Metoda wizualizacji przepływu 
jest pośrednią metodą pomiaru, w której analizuje się przepływ cieczy 
pośrednio poprzez ruch zawartych w niej cząstek (silikonowych kuleczek  
o średnicy ok. 0.5mm dobrze rozpraszające promieniowanie świetlne). Badany 
obszar jest oświetlany światłem lasera uformowanym w postaci tzw. "płetwy 
optycznej". Światło rozproszone przez cząstki znajdujące się w badanej cieczy 
jest rejestrowane na kamerze CCD. Długość zarejestrowanych torów jest 
proporcjonalna do czasu ekspozycji kamery, grubości płaszczyzny świetlnej 
oraz do prędkości cząsteczki. Stanowisko do wizualizacji przepływu przez 
pompę wspomagania serca przedstawiono na Rys. 31. Badania wizualizacji 
wykonano dla przepływu pulsacyjnego o częstotliwości HR =70/min (40 % fazy 
wyrzutu) i średnim przepływie 3,2 l/min. Do badań zastosowano 40% wodny 
roztwór gliceryny. 

  

Rys. 31 Schemat oraz widok stanowiska pomiarowego do badań wizualizacyjnych 
przepływu przez pompę wspomagania serca 
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4.5  Kwalifikacja pomp ReligaHeart EXT do zastosowań w badaniach klinicznych 

Każda z protez serca ReligaHeart EXT po procesie produkcji poddawana jest badaniom 
kwalifikacyjnym, mającym na celu ocenę głównych parametrów hydrodynamicznych 
pompy oraz wykrycie egzemplarzy wadliwych. Dla potrzeb badań kwalifikacyjnych 
opracowano specjalną procedurę testową obejmującą: 

 pomiar przepływów wstecznych przez zastawkę napływową przy ciśnieniu 
sterującym w części pneumatycznej wynoszącym 100, 200 i 300mmHg, 

 ocenę dynamiczną sposobu pracy zastawek w teście dynamicznym dla 
wychwycenia incydentów blokowania się zastawek, 

 pomiar statycznej objętości wyrzutowej pompy w funkcji ciśnienia 
sterującego, 

 pomiar charakterystyki pracy membrany.  

Wszystkie badania prowadzone są metodami opisanym w punkcie 1.1. Stanowisko 
badawcze i zastosowane przyrządy pomiarowe zapewniają zachowanie wymaganego 
reżimu czystości. Badania prowadzone są na wodzie demineralizowanej. Wyniki 
pomiarów odnoszone są do wewnętrznych norm jakości, opracowanych w Pracowni 
Sztucznego Serca na podstawie badań wcześniejszych protez serca typu POLVAD. 

4.6  Badania eksploatacyjne i kwalifikacyjne sterownika ReligaHeart DUO 

Badania eksploatacyjne sterownika ReligaHeart DUO przeprowadzono zgodnie 
z wewnętrzną procedurą opracowaną w Pracowni Sztucznego Serca (Rys. 3232). Zakres 
badań obejmował parametry eksploatacyjne i techniczne istotne dla prawidłowego 
działania przenośnego sterownika ReligaHeartPDU-DUO w warunkach klinicznych 
badań. Badania dotyczyły: 

1) właściwości sygnału pneumatycznego sterującego protezami serca: 
a. odchyłki wartości ciśnienia wytwarzanego przez sterownik od 

wartości zadanej 
parametry testów: 
nadciśnienie: DDP=const=-50mmHg, SDP=var=150, 200, 250  
i 300mmHg 
podciśnienie: SDP=const=200mmHg, DDP=var=-25, -50 i -75mmHg 

b. prędkości narastania ciśnień 
parametry testów: 
SDP=150mmHg, DDP=-50mmHg, HR=40BPM 
SDP=300mmHg, DDP=-75mmHg, HR=40BPM 

2) właściwości eksploatacyjnych 
a. zasilania bateryjnego 

i. pomiar parametrów pneumatycznych opisanych w pkt. 1a, 
ii. pomiar czasu pracy przy zasilaniu akumulatorowym 

parametry testu: 
baterie naładowane w minimum 97%, SDP=180mmHg, 
DDP=-60mmHg, 
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HR=80BPM, %SYS=40%, oba kanały załączone 
iii. pomiar czasu ładowania baterii 

parametry testu: 
baterie naładowane w maksimum 5%, oba kanały wyłączone 

b. prawidłowość funkcjonowania układu zdalnego nadzoru 
 

 

 
 

Rys. 32 Procedura badań kwalifikacyjnych 
sterownika ReligaHeart DUO 

Rys. 33 Schemat ideowy stanowiska 
testowego do badań kwalifikacyjnych 

sterownika ReligaHeart DUO 
 

Dla każdego z testów opracowane zostały jednoznaczne kryteria zgodności, 
umożliwiające zaklasyfikowanie sterownika, jako sprawnego, niesprawnego lub 
sprawnego warunkowo. W przypadku sprawności warunkowej określane były 
ograniczenia zastosowania urządzenia. 
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Schemat układu badawczego przedstawiono na rysunku poniżej a wykaz stosowanej 
aparatury zamieszczono poniżej:  

 czujnik ciśnienia Peltron-NPXG-2 wraz z układem kondycjonowania sygnału, 

 komputer z kartą pomiarową NI DAQ oraz oprogramowaniem LabVIEW, lub 

 oscyloskop, 

 szczelny zbiornik o objętości 80mL z drenem pneumatycznym o długości 2m 
zakończonym szybkozłączem pneumatycznym i pneumatycznym przyłączem 
czujnika ciśnienia, 

 urządzenia badane: sterownik ReligaHeart DUO, zdalny terminal operatora. 

4.7  Rezultaty 

4.7.1  Badania hydrodynamiczne 

Charakterystyki przeginania membran 

Badania charakterystyk przeginania membrany przeprowadzono w temperaturze 37
o
C 

(badana proteza była umieszczana w łaźni wodnej a pomiary były prowadzone po 
osiągnięciu stanu równowagi termodynamicznej). Charakterystyki przeginania 
membran badanych pomp krwi przedstawiono na Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania..  

Dla zastawek napływowych montowanych w protezach serca o numerach 09/12 
i 10/12 wyznaczono charakterystyki przepływu wstecznego w funkcji gradientu 
ciśnienia (Rys. 35) i porównano je z analogicznymi charakterystykami wyznaczonymi 
dla reprezentatywnej statystycznie grupy zastawek Medtronic HALL o rozmiarze 23 
(krzywa w kolorze niebieskim). 

 

  

Rys. 34 Charakterystyka przeginania membrany badanych pomp krwi 
Statyczne przepływy wsteczne 
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Rys. 35 Charakterystyka przepływów wstecznych przez zastawkę napływową  
w protezie 09/12 

Dynamiczne przepływy wsteczne 

Brak technicznej możliwości pomiaru ciśnienia w części krwistej protezy uniemożliwił 
oszacowanie gradientu ciśnienia na zastawce. Wyniki pomiaru czasu zamykania się 
zastawek i objętości płynu przepływającego wstecznie podczas zamykania się dysku dla 
protez serca badanych na wodzie przedstawiono w Tab. 2. 

Tab. 2 Czasy zamykania zastawek i objętości dynamicznego przepływu wstecznego dla 
protez serca badanych na wodzie. 

Numer 
seryjny 
protezy 

Typ zastawki 
VLEAK 
[mL] 

tC 
[ms] 

09/12 
napływowa 2.2 83 

wypływowa 2.6 128 

10/12 
napływowa 2.4 82 

wypływowa 2.6 113 

Dynamiczna objętość wyrzutowa 

Dynamiczna objętość wyrzutowa dSV została zdefiniowana, jako objętość krwi 
pompowanej przez protezę do kaniuli wypływowej podczas jednego cyklu pracy. 
Parametr ten był wyznaczany poprzez całkowanie krzywej przepływu. Wyniki 
pomiarów przedstawiono w Tab. 3.  

Tab. 3 Dynamiczna objętość wyrzutowa badanych pomp 

Numer 
seryjny 
protezy 

Objętość wyrzutowa 
[mL] 

09/12 78 

10/12 71 

Sposób pracy zastawek 

Podczas badań prowadzonych na wodzie (protezy 09/12 i 10/12) nie zanotowano 
przypadków blokowania, wypadania lub niedomykania się dysków zastawek. 
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Obserwacje prowadzone dla różnych warunków sterowania i obciążenia nie wykazały 
również balotowania dysków podczas przepływu płynu przez zastawki. Dla 
wymienionych protez przeprowadzono również obrazową ocenę czasu jednoczesnego 
otwarcia obu zastawek. Ewolucję tego procesu na podstawie protezy o numerze 09/12 
sterowanej z parametrami AHR=60BPM, %SYS=40%. przedstawiono na Rys. 1. 

 

Środkowa część fazy wyrzutu 

 

Końcowa część fazy wyrzutu (membrana 
nie porusza się, następuje sprężyste 
rozciągnięcie membrany). Widoczny 
moment otwierania się zastawki 
napływowej 

 

Membrana w pozycji całkowitego 
wyłożenia w kierunku powierzchni czaszy 
krwistej. Widoczne pełne otwarcie obu 
zastawek 

 

Rozpoczęcie fazy napełniania (membrana 
rozpoczyna przemieszczanie w kierunku 
powierzchni czaszy pneumatycznej. 
Widoczna całkowicie otwarta zastawka 
napływowa i moment rozpoczęcia 
zamykania się zastawki wypływowej 

 

Kontynuacja fazy napełniania. Widoczne 
prawie całkowite zamknięcie zastawki 
wypływowej 
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Środkowa część fazy napełniania. 
Widoczna całkowicie zamknięta zastawka 
wypływowa 

Rys. 1 Zobrazowanie zjawiska jednoczesnego otwarcia obu zastawek  
(proteza EXT 09/12) 

Uśrednione wyniki pomiarów czasu jednoczesnego otwarcia zastawek w jednostkach 
bezwzględnych (czas) oraz względnych (odniesionych do czasu trwania fazy 
napełniania) zestawiono w   

Tab. 4.  

Tab. 4 Porównanie czasów jednoczesnego otwarcia zastawek różnych typów 
pracujących w protezach ReligaHeart EXT 

Nr seryjny 
protezy 

Nr seryjny 
zastawek 

Czas jednoczesnego 
otwarcia 
[ms] 

Czas 
jednoczesnego 
otwarcia 
[% TDIAS] 

EXT 09/12 ZNP_08, ZWP_08) 102 17 

EXT 10/12 (ZNP_09, ZWP_09) 124 20 

Ocena bezpieczeństwa oddziaływania pompy na krew 

Pomiar lokalnych prędkości przepływu i naprężeń 

Na wykresach (Rys. , Rys. ) przedstawiono przykładowe wybrane (12 profili w cyklu) 
profile prędkości, ekstremalne wartości prędkości, normalnego naprężenia ścinania 
(NSS) oraz normalnego naprężenia Reynoldsa NRS uśrednione dla jednego cyklu pracy 
pompy ReligaHeart EXT w wybranych punktach pomiarowych.  

Należy zaznaczyć, że w czasie pracy pulsacyjnej pompy ReligaHeart EXT, pomiar  
w punktach znajdujących się wewnątrz pompy jest zakłócany ruchem membrany, 
dlatego cześć profili w tych punktach, w szczególności podczas końcowej fazy wyrzutu, 
jest ucięta (niepełna) wskutek zasłonięcia obszaru pomiarowego przez membranę. 

Zbiorcze zestawienie parametrów hydrodynamicznych (maksymalnych wartości 
prędkości, maksymalne wartości normalnych naprężeń ścinających i maksymalne 
wartości normalnych naprężeń Reynoldsa) w poszczególnych punktach pomiarowych 
przedstawiono na (Rys.  39). 
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Rys. 37 Przykładowe wyniki uzyskane z UDV w konektorze wlotowym (pkt.1) - kolejno: 

a) wybrane profile prędkości, b) ekstremalne wartości prędkości, c) maksymalne 
wartości NSS, d) maksymalne wartości NRS. 
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Rys. 38 Przykładowe wyniki uzyskane z UDV w pompie ReligaHeart EXT przed zastawka 

wylotową (pkt.6); a) wybrane profile prędkości, b) ekstremalne wartości prędkości,  
c) maksymalne wartości NSS, d) maksymalne wartości NRS. 
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Rys. 39 Podsumowanie parametrów 
hemodynamicznych w wybranych 
punktach pompy ReligaHeart EXT;  
a) ekstremalne wartości prędkości,  
b) maksymalne wartości NSS,  
c) maksymalne wartości NRS. 

 

Jakościowa ocena rozkładu prędkości przepływu 

Na Rys.  przedstawiono wybrane fazy cyklu pracy pompy ReligaHeart EXT  
z zaznaczonymi, charakterystycznymi wektorami prędkości przepływu. Wizualizacja 
laserowa wykazała dobre przemywanie wewnątrz całej pompy. Zaobserwowano 
również pewne opóźnienie zastawek (zarówno wlotowej oraz wylotowej) podczas ich 
zamykania w stosunku do momentu zmiany pneumatycznego cyklu pracy pompy. 
Wskutek tego w początkowej fazie napełniania oraz początkowej fazie wyrzutu 
obserwowane są fazy cyklu, w której przez okres ok. 70ms są otwarte obie zastawki 
(wlotowa oraz wylotowa). 

4.7.2  Kwalifikacja pomp krwi do zastosowań w badaniach klinicznych 

Dla zilustrowania procedury badań kwalifikacyjnych pomp, jakie prowadzono dla 
wszystkich egzemplarzy partii informacyjnej pomp przygotowanych do badań, poniżej 
przedstawiono wyniki przykładowych badań kwalifikacyjnych pompy ReligaHeart EXT  
o numerze seryjnym: 25/12 - przeprowadzonych według procedury opracowanej  
i stosowanej w Pracowni Sztucznego Serca (rys 41 – formularz raportu badań 
kwalifikacyjnych). W omawianych badaniach kwalifikacyjnych badaniom poddano 
łącznie sześć egzemplarzy protez serca ReligaHeart EXT. We wszystkich przypadkach 
wartości statycznych przepływów wstecznych przez zastawkę napływową mieściły się  
w zakresach referencyjnych. Charakterystyki przeginania membran są powtarzalne  
w ujęciu jakościowym i ilościowym: szerokość histerezy pętli wynosi około 2.5mmHg, 
maksymalna strata ciśnienia podczas przeginania nie przekracza 4mmHg. W Tab. 5 
przedstawiono zbiorcze zestawienie i statystyczne podsumowanie pomiarów 
przeprowadzonych na protezach podczas badań kwalifikacyjnych. 
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Rys. 40 Przykład wybranych wizualizacji laserowej przepływu przez komorę 
wspomagania z badanymi zastawkami (wybrane fazy jednego cyklu pracy komory,  

40 klatek/s) 

Raport z badań kwalifikacyjnych komór ReligaHeart EXT 
Nazwa komory: EXT 25/12 
Nazwa zastosowanej zastawki napływowej: ZNP26 
Nazwa zastosowanej zastawki wypływowej: ZWP23 
 

Parametry sterowania układem: 

AHR %SYS SDP DDP 
Obciążenie 
referencyjne 

60 40% 180 mmHg -50 mmHg 150/140 mmHg 

Wartości przepływów wstecznych statycznych zastawki napływowej o numerze 
EXT25/12: 

Przepływ wsteczny 
300mmHg [ml/s] 

Przepływ wsteczny 
200mmHg [ml/s] 

Przepływ wsteczny 
100mmHg [ml/s] 

17,17 12,67 5,33 

Zestawienia wartości przepływu wstecznego zastawki napływowej zamontowanej w 
komorze z wartościami przepływu wstecznego dla tej samej zastawki badanej w 
testerze. Na Rysunku 1 zaznaczono również wartość referencyjną statycznego 
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przepływu wstecznego. 

 
Rysunek 1. Zależność statystycznego przepływu wstecznego od ciśnienia sterującego 

 

Zależność wartości statycznego rzutu komory w zależności od ciśnienia sterującego: 

Ciśnienie sterujące 
300mmHg 

Ciśnienie sterujące 
200mmHg 

Ciśnienie sterujące 
100mmHg 

Ciśnienie 
sterujące 
75mmHg 

80,1 79,1 77,1 76,6 

Wykres zależności ciśnienia sterującego od wyrzutu membrany: 

 
Rysunek 2. Charakterystyka rzutu pompy w zależności od ciśnienia sterującego 

Charakterystyka przeginania membrany: 
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Rysunek 3. Charakterystyka pracy membrany 

 

Występowanie blokowania się zastawki napływowej podczas badań: brak. 
Występowanie blokowania się zastawki wypływowej podczas badań: brak. 
Kwalifikacja do docelowej aplikacji: TAK. 
 

Osoba wykonująca badanie kwalifikacyjne: ........................................... 
Data badania: 2013-12-11  
Podpis osoby kwalifikującej pompę RELIGAHEART EXT: ………………………………………… 

Rys. 41 Rezultat przykładowej procedury kwalifikacji pompy krwi do zastosowania 
w badaniach klinicznych 

Tab. 5 Statyczna objętość wyrzutowa i statyczny przepływ wsteczny przez zastawkę 
napływową badanych pomp 

nr 
pompy 

STATYCZNA OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA 
[ml] 

STATYCZNY PRZEPŁYW 
WSTECZNY PRZEZ 
ZASTAWKĘ NAPŁYWOWĄ 
[ml/s] 

ciśnienie sterujące [mmHg]= ciśnienie sterujące [mmHg]= 

300 200 100 75 300 200 100 

22/12 82.9 81.5 80.0 78.4 22.0 16.3 6.33 

23/12 81.2 80.0 78.7 77.9 20.2 15.5 6.8 



Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT 

71 

24/12 79.5 78.3 76.8 76.4 20.5 15.7 6.5 

25/12 80.1 79.1 77.1 76.6 17.2 12.7 5.3 

3/13 79.5 73.4 71.0 --- 19.7 16.7 9.8 

4/13 79.2 76.2 74.3 --- 20.8 18.0 8.3 

średnia 80,4 78,1 76,3 77,3 20,1 15,8 7,2 
odch. st. 1,4 2,9 3,2 0,9 1,6 1,7 1,6 

 

4.7.3  Badania eksploatacyjne i kwalifikacyjne sterownika ReligaHeart DUO 

Badania przeprowadzono w oparciu o procedurę opracowaną w Pracowni Sztucznego 
Serca. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej w postaci przykładowych raportów  
z fragmentów procedury. Wartości odchyłek ciśnienia wytwarzanego przez sterownik 
od wartości zadanej dla zasilania sieciowego i bateryjnego zestawiono odpowiednio  
w Tab. 6 i Tab. 7. Wartości prędkości narastania ciśnienia w poszczególnych torach 
pokazano w Tab. 8. Badania sposobu rozładowywania i ładowania baterii zostały 
przeprowadzone dwukrotnie, w odstępie czasu około 8tyg. Wyniki badań zostały 

przedstawione w 5.  Omówienie i podsumowanie wyników badań 

We wszystkich badanych pompach ReligaHeart EXT charakterystyka pracy membrany 
była powtarzalna, jednorodna i nie zawiera składowych nieciągłych, mogących 
świadczyć o występowaniu tarcia skokowego pomiędzy elementami składowymi 
zespołu membranowego. Straty ciśnienia występujące podczas przeginania membrany 
są niewielkie i wynoszą poniżej 5mmHg. 

Tab. 9. 

Tab. 6 Eksploatacyjne właściwości pneumatyczne sterownika ReligaHeart DUO  
w trybie zasilania sieciowego 

HR=40BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart osiągnięta tor 
LEWY 

142 193 241 188 

Wart osiągnięta tor 
PRAWY 

148 195 244 294 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-41 -67 -88  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

43 71 94  
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HR=80BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

124 169 219 265 

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

133 180 227 274 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-35 -62 -86  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

-37 -68 -91  

HR=100BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

114 154 196 240 

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

115 161 206 246 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-32 -53 -78  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

-37 -53 -75  

Tab. 7 Eksploatacyjne właściwości pneumatyczne sterownika ReligaHeart DUO  
w trybie zasilania bateryjnego 

HR=40BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

144 192 240 187 
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Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

143 197 249 296 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-40 -65 -86  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

44 73 95  

HR=80BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

123 169 218 267 

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

134 185 228 273 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-36 -63 -85  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

-37 -67 -90  

HR=100BPM 

Wart. zadana SDP 
(DDP=-50) 

150 200 250 300 

Zakres dopuszczalny 140/160 190/210 240/260 290/310 

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

115 152 199 241 

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

117 160 209 246 

Wart. zadana DDP 
(SDP=200) 

-25 -50 -75  

Zakres dopuszczalny -20/-35 -45/-65 -70/-85  

Wart. osiągnięta tor 
LEWY 

-32 -53 -78  

Wart. osiągnięta tor 
PRAWY 

-35 -50 -75  
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Tab. 8 Prędkości narastania ciśnienia na wyjściu torów pneumatycznych  
sterownika DUO 

SDP=150mmHg, DDP=-50mmHg, HR=40BPM 

dp/dt dopuszczalne 4700mmHg/s 

dp/dt zmierzone tor 
LEWY 

4464 

dp/dt zmierzone tor 
PRAWY 

4714 

SDP=300mmHg, DDP=-75mmHg, HR=40BPM 

dp/dt dopuszczalne 4700mmHg/s 

dp/dt zmierzone tor 
LEWY 

5535 

dp/dt zmierzone tor 
PRAWY 

5392 

5.  Omówienie i podsumowanie wyników badań 

We wszystkich badanych pompach ReligaHeart EXT charakterystyka pracy membrany 
była powtarzalna, jednorodna i nie zawiera składowych nieciągłych, mogących 
świadczyć o występowaniu tarcia skokowego pomiędzy elementami składowymi 
zespołu membranowego. Straty ciśnienia występujące podczas przeginania membrany 
są niewielkie i wynoszą poniżej 5mmHg. 

Tab. 9 Parametry eksploatacyjne sterownika DUO - właściwości baterii 

parametr warunki pomiaru pomiar 1 pomiar 2 

czas pracy z 
baterii 
 

BiVAD, 
SDP=180mmHg, 
DDP=-60mmHg, 
HR=80BPM, 
%SYS=40% 

173min 189min 

czas ładowania 
(tor prawy) 

praca pomp krwi 
zatrzymana 

60min 
(pojemność 
wyświetlana = 
100%) 

56 min 
(pojemność 
wyświetlana = 
97%) 

czas ładowania 
(tor lewy) 

61min 
(pojemność 
wyświetlana = 
100%) 

59min 
(pojemność 
wyświetlana 
=100%) 
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Statyczna objętość wyrzutowa pompy zależna jest od gradientu ciśnienia na 
membranie (Tab. 5). Statystyczne opracowanie danych o niewielkiej liczności (N=6) 
pokazuje, że w całym zakresie użytecznych ciśnień napędowych pompy parametr ten 
zmienia się o około 5% (od 77.2 do 80.4ml). Efekt ten spowodowany jest elastycznością 
materiału konstrukcyjnego membrany. Należy spodziewać się, że wartość statycznej 
objętości wyrzutowej będzie w pewnym stopniu zależna od temperatury i stopnia 
zużycia zespołu membranowego pompy. 

Wartości statycznych przepływów wstecznych przez zastawki napływowe montowane 
w pompach wspomagania serca zawierają się w zakresie wyznaczonym dla materiału 
referencyjnego dla zastawek mechanicznych (Tab. 5). Przepływy te zależą istotnie od 
gradientu ciśnienia na zastawce, co jest bezpośrednio związane ze zjawiskami 
przepływu cieczy przez szczeliny. Przeprowadzenie analogicznych pomiarów dla 
zastawek wypływowych wymagałoby mechanicznego zablokowania zastawek 
napływowych, co mogłoby spowodować ich mikrouszkodzenia mechaniczne. Z tego 
powodu badania zastawek wypływowych montowanych w protezach serca nie zostały 
przeprowadzone w tym zakresie. 

Analiza zarejestrowanych krzywych przepływu pozwoliła na wyznaczenie wartości 
dynamicznych przepływów wstecznych zastawek stosowanych w protezach serca 
(Tab. 2). Wartości dynamicznych przepływów wstecznych wyrażane w [ml/s] wydają się 
mieć małą wartość badawczą, ponieważ wymagają precyzyjnego pomiaru gradientu 
ciśnienia na zastawce, co wymagałoby wprowadzenia elementów pomiarowych do 
komory krwistej protezy serca. Parametr ten nie powinien być stosowany do 
porównywania właściwości hydrodynamicznych różnych typów zastawek, lecz jego 
znajomość jest istotna dla oceny prawidłowości pracy konkretnych egzemplarzy 
zastawek na przykład podczas badań doświadczalnych na zwierzętach. Analiza krzywej 
przepływu pozwala nie tylko na jednoznaczne wykrycie faktu zablokowania zastawki 
w pozycji zamkniętej, ale również na zdiagnozowanie niedomykalności dysku i jego 
różnicowanie ilościowe. Większe znaczenie praktyczne ma objętość cieczy 
przepływającej wstecznie przez zastawkę w momencie jej zamykania. Wielkość ta 
będzie bezpośrednio wpływać na zmniejszenie dynamicznego rzutu pompy krwi. 

W przypadku prawidłowego funkcjonowania zastawek (objętość przepływu 
dynamicznego około 3ml, przepływ statyczny około 10ml/s) dynamiczny rzut 
jednostkowy pompy jest około 10% mniejszy od geometrycznego rzutu 
jednostkowego, wynikającego z konstrukcji zespołu membrana-komora krwista. 
Wzrost przepływów wstecznych (statycznych - spowodowany nadmiernie dużym 
polem powierzchni szczeliny technologicznej pomiędzy dyskiem a pierścieniem, oraz 
dynamicznych - wynikających np. z niedomykalności zastawki) spowoduje istotny 
spadek objętości wyrzutowej a w skrajnych przypadkach doprowadzi do całkowitej 
dysfunkcji pompy krwi objawiającej się znacznym zmniejszeniem rzutu minutowego. 

W badanym materiale zaobserwowano istnienie krótkiego okresu czasu, w którym 
obie zastawki są jednocześnie otwarte. Czas ten jest zauważalnie długi w porównaniu 
z czasem trwania fazy napełniania pompy (  
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Tab. 4). To może skutkować pewnym zmniejszeniem rzutu jednostkowego pompy i być 
przyczyną zaburzeń  
w strukturze przepływu w komorze krwistej i konektorach pompy. Jednak istnieją 
przesłanki by sądzić, że duży wpływ na efekt jednoczesnego otwarcia zastawek ma 
charakter modelu przepływowego. Z tego względu badania należy uzupełnić o pomiary 
przeprowadzone w rzeczywistych warunkach pracy protezy.  

Obrazowe badania jakościowe sposobu przepływu cieczy przez pompę nie wykazały 
istnienia obszarów stagnacji lub obszarów występowania turbulencji, mogących  
w sposób istotny wpłynąć na procesy hemolizy lub aktywacji płytek krwi. Obserwacje 
te zostały potwierdzone w badaniach ilościowych metodą UDV - naprężenia ścinające 
w istotnych punktach pompy nie przekraczają 0.5Pa a średnie wartości naprężeń 
Reynoldsa wynoszą około 300Pa. Najbardziej newralgicznym obszarem jest obszar 
wypływu z pompy (przed i za zastawką), w którym prędkości przepływu dochodzą do 
1.5m/s. 

Podczas trwającej prawie 1500godz. eksploatacji klinicznej sterownika ReligaHeart 
DUO nie wystąpił ani jeden przypadek awarii technicznej lub usterki programowej, 
skutkujący zagrożeniem bezpieczeństwa wspomaganego pacjenta. Praca pomp krwi 
była niezakłócona i nieprzerwana, nawet podczas resetowania mikrokomputerów 
wbudowanych w pakiety elektroniki. Podczas licznych zdarzeń przechodzenia 
z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie nie zanotowano występowania 
efektów niekorzystnych, wymagających dalszej analizy czy badań laboratoryjnych. 
Wartości osiąganych ciśnień odpowiadają z zakładaną dokładnością ciśnieniom 
nastawionym (Tab. 6, Tab. 7) a prędkości narastania ciśnienia są porównywalne 
z wartościami krytycznymi (Tab. 8). Urządzenie poprawnie pracuje w trybie zasilania 
bateryjnego i jest zdolne w warunkach typowych do nieprzerwanego wspomagania 

serca przez czas około 170min (5.  Omówienie i podsumowanie wyników badań 

We wszystkich badanych pompach ReligaHeart EXT charakterystyka pracy membrany 
była powtarzalna, jednorodna i nie zawiera składowych nieciągłych, mogących 
świadczyć o występowaniu tarcia skokowego pomiędzy elementami składowymi 
zespołu membranowego. Straty ciśnienia występujące podczas przeginania membrany 
są niewielkie i wynoszą poniżej 5mmHg. 

Tab. 9). 

6.  Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych wyznaczono następujące 
parametry eksploatacyjne systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT: 

PARAMETR JEDNOSTKA WARUNKI WARTOŚĆ 

Statyczny rzut jednostkowy ml 
SDP=300mmHg 
SDP=200mmHg 
SDP=100mmHg 

80,4 
78,1 
76,3 

Dynamiczny rzut jednostkowy ml 
SDP=180mmHg, 
DDP=-60mmHg, 

74 
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HR=60BPM, 
%SYS=40%, 
graniczny 
przypadek 
całkowitego 
napełniania i 
wyrzutu z komory 
krwistej protezy 

Statyczny przepływ wsteczny 
przez zastawkę napływową 

ml/s 
SDP=300mmHg 
SDP=200mmHg 
SDP=100mmHg 

20,1 
15,8 
7,2 

Objętość dynamicznego 
przepływu wstecznego przez 
zastawkę 
napływową/wypływową 

ml 

SDP=180mmHg, 
DDP=-60mmHg, 
HR=60BPM, 
%SYS=40% 

2,5 

Naprężenia ścinające w strudze 
krwi 

Pa Fśr=3.5l/min 0,5 

Strata ciśnienia na membranie mmHg --- <5 

Odchyłka wartości zadanej i 
uzyskanej nadciśnienia 
sterującego 

% 
w zakresie 75-
300mmHg 

8% 

Odchyłka wartości zadanej i 
uzyskanej podciśnienia 
sterującego 

% 
w zakresie -25...-
75mmHg 

12% 

Prędkość narastania ciśnienia 
sterującego 

mmHg/s 
SDP=150mmHg, 
DDP=-50mmHg, 
HR=40BPM 

4500 

Czas pracy z baterii min 
1 kanał, typowe 
obciążenie 

170 

Czas ładowania baterii min tory zatrzymane 60 
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Streszczenie 

Przedmiotem rozdziału jest zastosowanie metod numerycznych w konstrukcji 
pulsacyjnej pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT.  W pierwszej 
części działu zawarto wyniki dotyczące modelowania przepływu krwi przez pompę 
wspomagania serca. Zaprezentowano wyniki wybranych obliczeń w warunkach 
przepływu ustalonego w czasie, dla trzech różnych typów zastawek oraz w dwóch 
fazach pracy pompy. Przeprowadzono obliczenia dla modeli pomp z zastosowaniem 
zastawek Medtronic™, zastawek typu Moll oraz trójpłatkowych zastawek 
poliuretanowych opracowanych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi 
w Zabrzu. W kolejnej części przedstawiono metodykę i wyniki przeprowadzania obliczeń 
w warunkach zmiennych w czasie przy wymuszeniu przepływuprzez ruch membrany. 
Prezentowana metoda stanowi istotne nowe podejście w modelowaniu przepływu 
przez pneumatyczne pompy wspomagania serca. 

Drugi rozdział poświęcony jest procesowi modelowania przepływu w rejonie 
mechanicznych zastawek serca. W pierwszej części tego rozdziału porównano ze sobą 
zastawki dyskowe Medtronic Hall, używane we wcześniej stosowanych pompach 
POLVAD z dwupłatkową zastawkę firmy St. Jude Medical™ oraz opracowaną w 
Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej na podstawie konstrukcji 
opatentowanej przez prof. J. J. Molla zastawką typu Moll. Zestawiono ze sobą 
i porównano pracę zastawek w różnych warunkach i fazach przepływu. Poddano 
analizie wpływ kąta otwarcia oraz warunków przepływu na strukturę przepływu, 
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rozkład ciśnienia oraz występowanie obszarów stagnacji w obszarze pierścieni 
zastawek i konektorów pompy ReligaHeart. W końcowej części pracy zaprezentowano 
wyniki symulacji przeprowadzonych dla trójpłatkowej zastawki poliuretanowej. 

I   Modelowanie przepływu przez pompę wspomagania serca 

1. Wstęp 

Realizacja zadań w części Programu Polskie Sztuczne Serce obejmowała wykonanie 
serii obliczeń w warunkach przepływu ustalonego w czasie w dwóch krytycznych faz 
pracy pulsacyjnej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT: diastoli i systoli. 
Przeprowadzono analizę wpływu różnych typów zastawek na przepływ w pompie oraz 
wpływu położenia kątowego dysków w konektorach na strukturę przepływu 
i powstawanie obszarów stagnacji wewnątrz czaszy krwistej oraz konektorów pompy. 
Model numeryczny został przetestowany poprzez porównanie wyników obliczeń 
numerycznych z wynikami badań eksperymentalnych dla pompy POLVAD-MEV, 
stosowanej klinicznie. Dzięki przeprowadzonym symulacjom numerycznym przepływu 
przez zastawki w kanałach cylindrycznych i konektorach wprowadzono modyfikacje 
kształtu konektorów w ostatecznym modelu pompy ReligaHeart EXT. Badania 
numeryczne pozwoliły na przeprowadzenie dużej liczby prób, z których wybrano 
nieliczne przykłady zamieszczone w niniejszym rozdziale. Eksperyment numeryczny 
pozwala na obniżenie kosztów prób poszczególnych wariantów konstrukcyjnych 
w stosunku do doświadczeń laboratoryjnych. Modelowanie wirtualne jest szybsze 
i tańsze niż wykonywanie prototypów. Symulacje numeryczne nie mogą na tym etapie 
rozwoju zastąpić prób laboratoryjnych, ale pozwalają precyzyjnie wskazać własności 
poszczególnych konstrukcji, skracając ścieżkę prac badawczych i zwiększając 
prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych rezultatów. 

2. Modelowanie przepływu przez pompę wspomagania pracy serca przy 
ustalonych w czasie warunkach brzegowych 

W ramach realizacji modelowania przepływu przez pompę przeprowadzono analizę 
przepływu dla trzech różnych typów zastawek: Medtronic™, zastawki na bazie patentu 
prof. J.J. Molla zmodyfikowanej w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki 
Łódzkiej oraz zastawki polimerowej, trójpłatkowej wykonywanej w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religii z Zabrza. 

2.1. Założenia dla modelowania przepływu w warunkach ustalonych w czasie  

Symulacje przepływu wykonano przy założeniu warunków przepływu ustalonego, 
zarówno dla pozycji diastoli, jak i systoli. Parametrem zmiennym był kąt ustawienia 
zastawki wlotowej i wylotowej dla dwóch położeń membrany pneumatycznej, przy 
pełnym otwarciu dysku jednej zastawki i nieznacznym uchyleniem dysku drugiej 
zastawki. Dla pojedynczego zadania wartości prędkości w przekroju wlotowym do 
pompy oraz ciśnienie w przekroju wylotowym były niezmienne w czasie. 
Wprowadzano również modyfikacje geometrii konektorów, jednak te próby były 
realizowane jedynie dla zastawki typu Moll. 
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Geometria odwzorowująca pompę wspomagania serca, opracowana i dostarczona 
przez zespół Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
im. Prof. Z. Religi z Zabrza, została wczytana do oprogramowania ANSYS ICEM, za 
pomocą którego wyodrębniono zamknięty obszar wnętrza sztucznej pompy serca oraz 
przeprowadzono proces dyskretyzacji domeny obliczeniowej. Warunki brzegowe – dla 
przekroju wlotowego – prędkość oraz dla przekroju wylotowego – ciśnienie statyczne, 
zostały ustalone w oparciu o rozkład prędkości i ciśnienia występujące w czasie pracy 
serca oraz dane literaturowe dla dwóch charakterystycznych punktów pracy serca. 

2.2. Domena obliczeniowa 

Dla wszystkich prezentowanych przypadków domenę obliczeniową stanowiła objętość 
odwzorowująca wnętrze pompy wspomagania serca wraz z konektorami wlotowym 
i wylotowym, w których zostały umieszczone zastawki dyskowe. Warunki brzegowe 
zdefiniowane zostały na powierzchniach oznaczonych, jako Wlot i Wylot na rysunku 1. 
Wyodrębniono powierzchnie dysków i pierścieni dla każdej zastawki, co umożliwiło 
obliczenie sił oddziaływujących na te elementy. Wyodrębniono również pozostałe 
powierzchnie: czasza pneumatyczna, pompa, konektor wlotowy, konektor wylotowy. 
Domena obliczeniowa przedstawiona jest na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Domena obliczeniowa pompy wspomagania pracy serca z zastawkami 

Dla każdej symulacji przygotowano siatki niestrukturalne składające się z elementów 
czworościennych (tetrahedralnych) w środku domeny oraz pięciościennych 
(pryzmatycznych) w warstwie przyściennej wokół powierzchni ograniczających domenę 
oraz dysków i pierścieni zastawek. Po przeprowadzeniu testów niezależności siatek 
ustalono, że najbardziej optymalną przy uwzględnieniu jakości obliczeń oraz czasu ich 
trwania będą siatki, których łączna liczba elementów mieściła się pomiędzy 
7 a 8 milionów. 

2.3. Warunki brzegowe i początkowe 

Obliczenia wykonano przy założeniu nieodkształcalności ścianek pompy wspomagania, 
konektorów oraz elementów zastawek. W celu przeprowadzenia obliczeń 
o charakterze ustalonym należy umożliwić czynnikowi zbilansowanie masy. Oznacza to, 
że zakładając na wlocie warunek uwzględniający strumień masy należy wskazać 
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możliwość wypłynięcia takiego samego strumienia masy z domeny obliczeniowej. 
W innym przypadku zadanie nie będzie zbieżne, gdyż nie zostanie zbilansowanie 
równanie zachowania masy. Z tego powodu zastawka wylotowa dla diastoli i wlotowa 
dla systoli nie są w pełni zamknięte, jak ma to miejsce w tych fazach pracy pompy 
wspomagania serca w warunkach rzeczywistych. Niepełne zamknięcie zastawek 
umożliwia przepływ czynnika wokół dysku, a prędkości w tym obszarze są znacząco 
zawyżone w stosunku do tych, które obserwuje się w rzeczywistości. Jest to 
nieuniknione przy założeniu przepływu ustalonego. 

Do symulacji wykorzystano nienewtonowski model krwi opisany w [1, 2]. Założono 
ciśnienie referencyjne na poziomie 100 kPa. Pominięto oddziaływanie sił grawitacji na 
przepływ. Wartości parametrów użytych jako warunki brzegowe dla 
przeprowadzonych symulacji podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości prędkości i ciśnienia w poszczególnych przekrojach 

Pozycja 
membrany 

Wlot – prędkość maksymalna 
[m/s] 

Wylot – ciśnienie statyczne 
[kPa] 

Diastola 3,815 13,65 

Systola 0,315 -0,2821 

Warunkiem początkowym dla każdego z zadań były wartości prędkości w każdym 
węźle siatki poza powierzchnią wlotową równe zero. 

Głównym celem realizacji tej części zadania było wyznaczenie kąta obrotu zastawki 
w konektorach dolotowym i wylotowym w diastoli i systoli, przy których będą 
występowały najbardziej korzystne warunki przepływu charakteryzujące się jego 
jednorodnością oraz najmniejszymi obszarami stagnacji.Za pozycję wyjściową 
położenia przyjęto ustawienie zastawek jak w przesłanych przez FRK geometriach dla 
systoli i diastoli. Przebadane zostały przypadki w pełnym zakresie kąta pełnego dla 
każdej zastawki, przy czym w niektórych przypadkach przyrost kąta wynosił 5°, 
a w tych, które dawały lepsze rezultaty przyrost kąta był redukowany do 1°. 

Charakter przepływu 

Ze względu na kulisty kształt oraz rozstawienie kanałów dolotowego i wylotowego na 
liniach będących w przybliżeniu stycznymi, we wszystkich przeprowadzonych 
symulacjach przepływu obserwowano silnie zawirowany przepływ wewnątrz pompy 
wspomagania serca, zwłaszcza w jej centralnej części. W niektórych położeniach 
zastawek linie prądu były rozproszone równomiernie w całej objętości pompy, w 
innych tworzyły się swoiste pierścienie świadczące o długotrwałym wirowaniu krwi 
wewnątrz pompy przed jej opuszczeniem przez kanał wylotowy. 

Na rysunku 2 zaprezentowano wyniki symulacji dla najlepszego i najgorszego położenia 
kątowego obserwowanego podczas przeprowadzonego badania. W kolumnach 
uszeregowano ilustracje dla systoli i diastoli, natomiast w rzędach ilustracje są 
pogrupowane w zależności od zastosowanych zastawek. Kolory linii odpowiadają 
legendom pod każdą z ilustracji. 
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Rys. 2. Linie prądu w protezach z zastawkami Medtronic™ i położenia kątowego 
zastawki wlotowej -15°, typu Moll dla położenia kątowego zastawki wlotowej -19°  

oraz poliuretanowymi trójpłatkowymi 

Najlepszymi wytypowanymi kątami ze względu na charakter przepływu, łącznie 
z obszarami stagnacji były -15° od położenia pierwotnego dla zastawki Medtronic™ 
oraz -19° dla zastawki IMP PŁ – Moll. Dla systoli charakterystyczne jest zaburzenie 
przepływu w obszarze zastawek oraz przepływ układający się pierścieniowo w pompie 
z przesuniętym w kierunku konektorów środkiem linii. W diastoli we wszystkich 
przypadkach we wnętrzu pompy w okolicy osi obrotu membrany tworzą się duże 
zawirowania o znacząco niższej wartości prędkości niż w obszarach przyściennych. 

2.4. Wpływ położenia kątowego zastawki na występowanie obszarów stagnacji 
i przepływ wewnątrz pompy wspomagania serca 

Wykresy obszarów stagnacji w poszczególnych przypadkach zostały zilustrowanie na 
rysunku 3. Wyraźnie większe obszary stagnacji obserwowane są przy analizie wyników 
dla systoli, co jest związane z występowaniem znacznie mniejszych wartości prędkości. 
Bardziej niebezpiecznie wydają się obszary obserwowane przy diastoli, ponieważ jest 
to przedział czasu, podczas którego w pompie występują największe prędkości, a przez 
to w tym okresie pompa powinna być dokładnie przepłukiwana. Do wyznaczenia 
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obszarów stagnacji przyjęto, że są to te obszary, dla których prędkość osiąga wartości 
poniżej 0,01 m/s. 

Najlepsze wyniki dla zastawek Medtronic™ uzyskano poprzez modyfikację położenia 
kątowego dla diastoli, gdy zastawka wlotowa została obrócona o 15 stopni w kierunku 
ujemnym. Dla tej pozycji praktycznie nie obserwowano obszarów stagnacji w diastoli, 
jedynie w nieznacznym stopniu wystąpiły one w obszarze tuż za pierścieniem zastawki. 
Natomiast, przepływ był równomierny bez wyraźnych obszarów oddzielania się strugi 
od głównego wiru. Obszary przy połączeniu czaszy z membraną były dokładnie 
opłukiwane z prędkością rzędu 2 m/s. Ilustrację dla tych wniosków stanowią rozkłady 
stagnacji pokazane na rysunku 2 a) i b) oraz rysunku 3 a) i b). 

 

Rys. 3. Obszary stagnacji w pompach z zastawkami Medtronic™ dla położenia 
kątowego zastawki wlotowej -15°,IMP PŁ - Moll dla położenia kątowego zastawki 

wlotowej -19° oraz poliuretanowymi trójpłatkowymi 

Geometria układu z zastosowaniem zastawek IMP PŁ – Moll wymusza silnie 
zawirowany przepływ. Analiza wyników dla wszystkich przypadków pozwala 
sformułować wniosek, że najmniejsza zmiana ustawienia kątowego zastawek 
w pompie wspomagania serca ma duży wpływ na jednorodność przepływu oraz 
występowanie obszarów stagnacji. W niektórych położeniach zastawek linie prądu były 
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rozproszone równomiernie w całej objętości pompy, w innych tworzyły się swoiste 
pierścienie świadczące o długotrwałym wirowaniu krwi wewnątrz pompy przed jej 
opuszczeniem przez kanał wylotowy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
w rzeczywistym przypadku, gdy ruch krwi jest wymuszany ruchem membrany i zmienia 
się objętość płynu wewnątrz pompy, następuje wypływ krwi z pompy i charakter 
przepływu wewnątrz czaszy krwistej może być nieco zmieniony. 

Najlepsze wyniki uzyskano poprzez modyfikację położenia kątowego zastawek dla 
zastawki w konektorze wlotowym przy obrocie o kąt 19° w kierunku ujemnym. Dla tej 
pozycji, w czasie diastoli, obserwowano nieznaczne obszary stagnacji, występujące 
w niewielkim stopniu przed elementami ustalającymi dysk wewnątrz kanału 
wlotowego. Przepływ był równomierny, bez wyraźnych obszarów oddzielania się strugi 
od głównego wiru. Obszary przy połączeniu czaszy z membraną były dokładnie 
opłukiwane przepływem z prędkością rzędu 2 m/s. Ilustrację dla tych obserwacji 
stanowią obrazy pokazane na rysunku 2 c) i d) oraz rysunku 3 c) i d). 

Najgorzej w porównywanych wszystkich przypadkach wypadła zastawka trójpłatkowa. 
Obserwowano duże obszary stagnacji w dnach płatków, które nie były opłukiwane 
nawet w diastoli. Dodatkowo, zaobserwowano duże obszary stagnacji w systoli, 
w okolicy połączenia membrany z czaszą krwistą, czego nie dało się zaobserwować przy 
zastosowaniu zastawek dyskowych. 

2.5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że możliwości 
oddziaływania ustawianiem kątowym dyskowych zastawek dla modeli Medtronic i IMP 
PŁ – Moll, zarówno wlotowej jak i wylotowej, na przepływ w pompie zostały dobrze 
przebadane. Wyznaczono, za pomocą metod numerycznych, pozycje kątowe zastawek, 
które powinny być wykorzystane, jako wyjściowe warunki do ewentualnych badań 
eksperymentalnych. Najlepszym położeniem kątowym dla zastawki wlotowej dla 
zastawek Medtronic™ jest położenie -15°, natomiast dla zastawek IMP PŁ – Moll jest 
położenie -19°. W przypadku trójpłatkowych zastawek poliuretanowych z centralnym 
przepływem, ustawienie kątowe zastawek nie ma wpływu na warunki przepływu cieczy 
w pompie. Zastosowanie zastawki poliuretanowej trójpłatkowej w konektorze 
dolotowym wydaje się bezzasadne ze względu na obszary stagnacji w dnie płatków 
zastawki. Można rozważyć zastosowanie takiej zastawki dla konektora wylotowego. 
Dodatkowo, należy rozważyć możliwość zaprojektowania konektorów tak, aby 
zwiększyć objętość w dnie zastawki, co może polepszyć warunki przepłukiwania tych 
okolic w czasie pracy pompy. 

3. Modelowanie przepływu przez pompę wspomagania serca przy 
zmiennych w czasie warunkach brzegowych z wymuszeniem przepływu 
poprzez ruch membrany 

Przeprowadzona analiza stanowi dodatkową weryfikację wykonanych obliczeń 
przepływu w warunkach ustalonych. Prezentowany model daje możliwość wykonania 
symulacji oddziaływania płynącej cieczy ze ścianami pompy oraz elementami zastawki 
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z uwzględnieniem modelowego ruchu membrany. Przeprowadzone symulacje 
pozwalają na wizualizację zmian przepływu cieczy z uwzględnieniem zmiany objętości 
płynu w czaszy krwistej pompy wspomagania w czasie cyklu pracy i położenia dysków 
zastawek, nie stanowią jednak symulacji pełnego oddziaływania cieczy z bryłą, 
ponieważ nie uwzględniają numerycznych obliczeń odkształceń wynikających 
z oddziaływania cieczy na ścianki. 

3.1. Założenia oraz warunki brzegowe  

Domenę obliczeniową wyznaczono w oparciu o model pompy ReligaHeart EXT 
z  zastosowaniem dyskowych zastawek według konstrukcji prof. J. J. Molla, 
zmodyfikowanej w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Zastawki 
użyte w prezentowanym przypadku zostały uproszczone w celu zmniejszenia wielkości 
i gęstości siatki wymaganej do obliczeń. Wynika to w dużej mierze z wyboru metody 
prowadzenia obliczeń zmiennych w czasie. W tym przypadku ilość wykonanych 
obliczeń, a co za tym idzie czas potrzebny na uzyskanie wyników zwiększa się 
wielokrotnie. Same obliczenia numeryczne, które pozwoliły na uzyskanie wyników 
prezentowanych w niniejszym raporcie, przy wykorzystaniu stacji roboczej będącej 
w posiadaniu Instytutu, trwały około dwóch tygodni. 

Na domenę obliczeniową składały się: pompa – czasza krwista, dyski zastawek, 
konektory oraz kanały przedłużające. Poszczególne elementy zostały zilustrowane na 
rysunku 4. Przepływ cieczy wywołany był ruchem membrany pompy, który został 
opisany równaniem 1. Otwarcie i zamknięcie obu zastawek jest wymuszone 
i sterowane w z góry narzuconych chwilach czasowych, które zostały dobrane na 
podstawie eksperymentów na modelu rzeczywistym wykonanych przez FRK. Wlot 
i wylot są powierzchniami, przez które ciecz może swobodnie wpływać i wypływać 
z domeny. Kanały przedłużające zastosowano w celu stabilizacji przepływu 
w konektorach i oddaleniu warunku brzegowego od analizowanego obszaru. 

 

Rys. 4. Pompa ReligaHeart EXT z dodanymi konektorami i kanałami prostymi 
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W rzeczywistej pompie ruch membrany jest wymuszony i sterowany ciśnieniem 
powietrza pochodzącym ze sterownika i oddziaływującym na membranę po stronie 
czaszy pneumatycznej. Ruch membrany jest powtarzalny, ale jego opis matematyczny 
jest niezwykle skomplikowany i nie jest powtarzalny przy każdym ruchu, dlatego 
przyjęto założenie symetryczności odkształceń membrany, co doprowadziło do 
opisania pozycji węzłów siatki membrany równaniem 1. Funkcja veltime(t) została 
dobrana empirycznie w taki sposób, aby pozycja szczytu membrany pokrywała się 
z otrzymanymi eksperymentalnie pozycjami odpowiadającymi diastoli i systoli - dane 

zFundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi. 

                                   
 

    
 
 

  (równanie 1)  

gdzie: 
veltime(t) – funkcja zilustrowana wykresem pokazanym na rysunku 5, 
Rmax – promień okręgu linii styku membrany i czaszy krwistej. 

Membrana w czasie trwania jednego cyklu wykonuje ruch od pozycji środkowej ku 
górze, co powoduje zwiększenie objętości, a następnie ruch w dół powodując 
zmniejszenie objętości. Kolejne fazy ruchu membrany zilustrowano na rysunku 6. 

Ruch zastawek jest sterowany w taki sposób, że w odpowiedniej chwili czasowej 
następuje ich otwarcie i zamknięcie ze stałą prędkością kątową. W odróżnieniu od 
membrany zastawki zostały modelowane z wykorzystaniem możliwości wstawienia 
bryły do kanału (ang. Immersed Body). 

 

Rys. 5. Funkcja prędkości ruchu membrany – veltime(t) 

Metoda modelowania detalu zanurzonego w cieczy (Immersed Body) pozwala na 
modelowanie oddziaływania ciała zanurzonego w pływnie na zachowanie płynu. W tej 
technice, numeryczne siatki cieczy i detalu przenikają się, a dzięki temu unika się 
problemów związanych z odkształcaniem elementów siatki powodujących błędy 
numeryczne. W oprogramowaniu wykorzystywanym na potrzeby opisywanego 
eksperymentu numerycznego (ANSYS CFX wersja 12.1) nie jest jednak możliwe 
uzyskanie warunku identycznego z tym jaki jest na ścianie. Solver CFX zakłada 
dodatkowe źródło momentu oddziaływujące w płynie zawartym wewnątrz ograniczeń 
zanurzonej bryły, co ma symulować występowanie ściany w tym obszarze. Niestety nie 
jest to typowa ściana, niemniej jednak ze względu na zalety, w szczególności brak 
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odkształceń siatki, narzędzie to zostało wykorzystane w tym przypadku. Rysunek 7 
ilustruje siatkę płynu, natomiast rysunek 8 ten sam przekrój z wstawioną siatką dysku. 

 

Rys. 6. Kolejne fazy pracy pompy opisanej równaniem 1 

 

Rys. 7. Zagęszczenie siatki płynu w chwili pełnego uniesienia membrany 

 

Rys. 8. Połączenie siatki i dysku w kanale 

Jak wspomniano wcześniej, zrezygnowano z modelowania w pierścieniu zastawki 
elementów ustalających pozycję dysku. Obszar, w obrębie którego porusza się dysk, 
został zagęszczony, co ilustruje rysunek 9. 
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Rys. 9. Zbliżenie siatki dysku a) oraz jego przecięcie w osi b) 

Pryzmatyczne warstwy przyścienne uwzględniono w obszarach ścian w pompie 
i w konektorach. Powiększenie ukazujące gęstość siatki w obrębie krawędzi pompy 
zostało przedstawione na rysunku 10. 

W prezentowanym przypadku zastosowano, podobnie jak w poprzednich zadaniach, 
model krwi oparty o model wykładniczy. 

 

Rys. 10. Siatka w obrębie połączenia pompy z membraną 

3.2. Warunki początkowe i monitorowanie rozwiązania 

Warunki początkowe dla symulacji zmiennych w czasie powinny pochodzić od 
rozwiązania stacjonarnego. Na potrzeby rozwiązania zadania dla warunków 
początkowych przygotowano symulację, w której założono nieznaczny przepływ 
w pompie. Po osiągnięciu wystarczającej zbieżności zadnia wykorzystano wyniki, jako 
warunek początkowy do symulacji przepływu zmiennego w czasie. Symulację ruchu 
membrany w sztucznej pompie przeprowadzono przez cztery sekundy, dla 
uproszczenia przyjęto czas trwania pojedynczego cyklu, jako jedną sekundę. Pierwszy 
cykl został pominięty przy rozważaniach ze względu na wpływ warunków 
początkowych w tym cyklu. Prezentowane wyniki pochodzą z trzeciego cyklu symulacji. 
Zbieżność zadania ustalono na poziomie rezyduów 1e

-4
 i w każdym kroku czasowym 

wykonywano od dwóch do 10 kroków iteracyjnych. Przyjęto krok czasowy o wartości 
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0,005 s, a wyniki zapisywano po każdym dziesiątym kroku czasowym. Łącznie, w celu 
uzyskania wyników wykonano około 8000 iteracji, dla których liczonych było od dwóch 
do dziesięciu podkroków, co wykazuje dobitnie, jak ważne jest dobranie możliwie 
najmniejszych rozmiarów siatki w celu uzyskania wyników w dopuszczalnym okresie 
czasu. Należy w tym miejscu podkreślić, że zadanie jest bardzo wrażliwe na dobór 
zarówno parametrów siatki, jak i kroku czasowego. Wykonano wiele testów siatek 
i  kroków czasowych nim dobrano parametry, które pozwoliły na osiągnięcie 
prezentowanych wyników. 

Rozwiązanie było monitorowane. W czasie trwania obliczeń obserwowano poziom 
rezyduów oraz prędkości w punktach leżących w osiach konektorów w miejscu 
połączenia konektorów i kanałów przedłużających. Na wykresach prędkości nie 
obserwowano różnic pomiędzy drugim, trzecim i czwartym okresem pacy pompy, co 
pozwala przypuszczać, że w trzecim okresie nie jest obserwowany wpływ warunków 
początkowych na analizowany przepływ. 

3.3. Wyniki 

Głównym celem przeprowadzenia testu było porównanie uzyskiwanych wyników przy 
analizowaniu przepływów w pompie w układzie stacjonarnym, dla dwóch 
charakterystycznych położeń membrany – diastoli (rysunek 11 i rysunek 12) i systoli 
(rysunek 13 i rysunek 14). 

 

Rys. 11. Rozkład wektorów prędkości na liniach prądu w chwili czasu t = 2,25 s 

Rysunki 11 i 12 ilustrują dwa następujące po sobie kroki czasowe zapisywane na dysku 
komputera podczas rozwiązania. Widoczny na ilustracjach zapis czasu dotyczy czasu od 
rozpoczęcia symulacji, przy czym wyniki wyciągane są w trzecim pełnym cyklu po 
ustaleniu się przepływu pulsacyjnego, w chwili skrajnego górnego położenia membrany 
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– diastoli. Czas podany na ilustracji jest generowany automatycznie w czasie 
opracowywania wyników. Różni się on nieznacznie od podanego w podpisie rysunku. 
Różnice wynikają z błędów generowania wartości czasu przez program na etapie 
rozwiązania zadania. Dla uproszenia zastosowano zaokrąglenie. 

 

Rys. 12. Rozkład wektorów prędkości na liniach prądu w chwili czasu t = 2,255 s 

Jak łatwo zauważyć, prędkości w konektorach i w pompie przy przepływach 
nieustalonych w czasie są na znacznie niższych poziomach (około 1 m/s) niż ma to 
miejsce dla symulacji prezentowanych na rysunku 2 d) (około 2 m/s). Może to wynikać 
ze zbyt wolnego ruchu membrany lub z mniejszego spiętrzenia przepływu. 
W przypadku obliczeń z ruchomą membraną założono, że jeden cykl pracy trwa 1 s. 
Dodatkowo, napływ krwi nie powoduje spiętrzenia (wzrasta objętość pompy), pomimo 
że zastawka wylotowa jest całkowicie zamknięta, podczas gdy w przypadku 
przepływów stacjonarnych jest ona nieznacznie uchylona, co spiętrza przepływ. 
Porównując ze sobą rysunki 11 i 12 można zauważyć, że nawet nieznaczna zmiana 
położenia membrany wraz ze zmianą położenia zastawek powoduje istotną zmianę 
charakteru przepływu wewnątrz pompy. Chociaż główne linie prądu – od konektora 
wlotowego do wnętrza pompy – mają bardzo zbliżony charakter, to w obrębie zastawki 
wylotowej można zaobserwować różnice wynikające z uchylenia się zastawki 
wylotowej. W następujących po sobie okresach czasu zmniejsza się zawirowanie w 
pompie w części bocznej po stronie konektorów oraz pojawia się zawirowanie za 
zastawką wylotową. Można jednak przy tym potwierdzić podobieństwo charakteru 
przepływu z obliczeń stacjonarnych do przepływów rejestrowanych przy zmieniającej 
się geometrii membrany. Różnice wynikają z nieco innych parametrów wyświetlania 
wyników. Widoczne we wszystkich przypadkach są duże skupiska wirów w centralnej 
części pompy z tendencją do przemieszczania się w kierunku ściany tylnej pompy 
(oddalonej od konektorów). Dodatkowo, obserwowano we wszystkich przypadkach 
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strumienie omywające obszary połączenia pompy z membraną. Rysunki 13 i 14 
przedstawiają strumienie przepływu w pompie w czasie systoli w następujących po 
sobie chwilach czasowych. W chwili t = 2,75 s widać wyraźny wypływ z konektora 
wylotowego, podczas gdy w konektorze dolotowym praktycznie nie ma przepływu. W 
następnej zarejestrowanej chwili czasu t = 2,755 s przepływ zmienia się bardzo istotnie. 

 

Rys. 13. Rozkład wektorów prędkości na liniach prądu w chwili czasu t = 2,75 s 

 

Rys. 14. Rozkład wektorów prędkości na liniach prądu w chwili czasu t = 2,755 s 
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Przepływ wewnątrz pompy praktycznie ustaje, co ilustrują nieuporządkowane linie 
prądu pomiędzy membraną i komorą, natomiast wyraźnie widać rozpoczęcie napływu 
w konektorze dolotowym i znaczący spadek przepływu w konektorze wylotowym 
pomimo tego, że zastawka wylotowa jest wciąż otwarta. Ciecz posiadająca 
bezwładność, co można obserwować jedynie przy obliczeniach zmiennych w czasie, 
potrzebuje czasu, żeby zmienić kierunek przepływu. W chwili t = 2,755 s membrana 
zaczyna się nieznacznie unosić w stosunku do chwili t = 2,75 s, co powoduje istotną 
zmianę obrazu przepływu. W wyniku zmiany objętości, a w konsekwencji spadku 
ciśnienia wewnątrz pompy, krew zostaje zatrzymana w konektorze wylotowym, 
a jednocześnie powoduje silny wzrost napływu na dysk zastawki wlotowej, co z kolei 
doprowadzi do jej otwarcia. 

Przepływ analizowany w zmiennych warunkach różni się od przepływu w warunkach 
ustalonych. Największe różnice uwidaczniają się w pompie, w której w przepływie 
ustalonym obserwowano linie prądu stanowiące prawie koncentryczne okręgi, podczas 
gdy w przepływnie modelowanym w zmiennych warunkach uwidacznia się jeden punkt 
położony prawie centralnie, od którego linie prądu rozchodzą się gwiaździście we 
wszystkich kierunkach. 

4. Wnioski 

Modelowanie przepływu w warunkach zmiennych w czasie, a w szczególności przy 
zmiennej objętości pompy i z odwzorowaniem ruchu zastawek stanowi kolejny krok do 
uzyskania wyników obliczeń, które będą mogły być uznane za wiarygodne i wiernie 
oddające rzeczywiste warunki przepływu w pulsacyjnej pompie wspomagania pracy 
serca. W idealnym modelu numerycznym ruch membrany powinien być wywoływany 
napływem powietrza w czaszy pneumatycznej przez konektor doprowadzający 
powietrze ze sterownika pod odpowiednim ciśnieniem i z zachowaniem 
odpowiedniego strumienia masy w czasie. Odkształcająca się pod wpływem 
oddziaływania powietrza membrana oddziaływałaby na ciecz wewnątrz czaszy krwistej, 
która to z kolei powodowałaby zmianę położenia dysków (płatków) zastawek. Tak 
postawione zadanie, oprócz oczywistego wzrostu skomplikowania analizy numerycznej 
– zwiększenie ilości domen obliczeniowych (co najmniej dwie domeny płynów oraz 
dodatkowo struktury membrany, czaszy pneumatycznej i krwistej) – stabilności 
rozwiązania (powietrze analizowane jako gaz ściśliwy wymaga rozwiązania 
dodatkowych równań, rozwiązania strukturalne naprężeń w materiałach elastycznych), 
powodowałoby wreszcie zwiększenie zapotrzebowania na moce obliczeniowe, które 
dalece wykraczają poza dostępne autorom zasoby sprzętowe. 

Zaprezentowana w niniejszym rozdziale metodyka rozwiązania stanowi daleko idące 
uproszczenie idealnego modelu, pomimo tego uzyskanie wyników i ich analiza zajmuje 
tyle czasu, że w ramach istniejącej infrastruktury komputerowej nie może być 
włączona w projektowanie jako podstawowe narzędzie weryfikacyjne modelu. Z tego 
względu należy kontynuować weryfikację modelu korzystając z obliczeń ustalonych 
w czasie, będących w porównaniu z prezentowanymi w tym rozdziale stosunkowo 
tanim narzędziem (w czasie trwania obliczeń tego przypadku możliwe jest 
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przeprowadzenie co najmniej kilkunastu obliczeń dla różnych warunków przepływu 
ustalonego). Najlepszym rozwiązaniem przy obecnym stanie rozwoju technik 
numerycznych i sprzętowych jest podzielenie obliczeń w zakresie modelownia 
przepływu w pompach wspomagania serca na dwa etapy. Etap pierwszy zakłada 
wykonanie obliczeń w warunkach ustalonych w czasie, które pozwolą na zebranie 
szerokiego spektrum danych do analizy. Możliwe jest wykonanie analizy ustawień 
kątowych zastawek wlotowych i wylotowych w dużej przestrzeni z niewielkim skokiem. 
W drugim etapie wybrane najbardziej obiecujące konfiguracje mogą być 
zweryfikowane obliczeniami w warunkach nieustalonych. Takie podejście pozwoli na 
uzyskanie wyników dla szerokiego zakresu danych przy użyciu metod o niskich 
kosztach obliczeniowych i wytypowanie najlepszych przypadków w wąskim zakresie, 
dla realizacji obliczeń wysokokosztowych. 

II  Porównanie pracy różnych zastawek w pulsacyjnej pompie wspomagania 
serca 

1. Wstęp 

Przedstawione wyniki prac zostały przeprowadzone w ramach realizacji zadań 
badawczych w programie Polskie Sztuczne Serce. Najważniejszym celem postawionym 
przed realizatorami tej części badań było porównanie działania stosowanych 
w pompach ReligaHeart EXT jednodyskowych zastawek Medtronic™ do innych 
dostępnych rozwiązań i zaadaptowaniem zastawki według koncepcji prof. J. J. Molla 
[3,4,5] do potrzeb pracy w pompach pneumatycznych. Symulacje numeryczne miały 
pozwolić na optymalizację konstrukcji tej zastawki w celu zmniejszenia lub 
wyeliminowania występowania obszarów stagnacji w okolicy zastawki i czaszy krwistej 
pompy. 

2. Symulacje przepływu przez zastawki mechaniczne w kanale 
cylindrycznym 

W celu przeprowadzenia eksperymentu numerycznego przygotowano trzy 
trójwymiarowe modele geometryczne zastawek dyskowych. Do tego celu 
wykorzystano oprogramowanie komputerowe do wspomagania prac inżynierskich – 
ProEngineer 2.0 dla zastawki dyskowej opartej na konstrukcji prof. J. J. Molla oraz 
dwupłatkowej St. Jude Medical™. Model bryłowy zastawki Medtronic™ został 
przygotowany w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza. 

Odpowiednie obszary obliczeniowe, o kształcie odpowiadającym cylindrycznemu 
kanałowi o średnicy wewnętrznej 24 mm, przedłużone w strefie przed i za badanymi 
zastawkami, zostały przeniesione do oprogramowania ANSYS Modeler, a następnie 
poddane dyskretyzacji z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS CFX-Mesher. 
Warunki brzegowe – dla przekroju wlotowego – prędkość oraz dla przekroju 
wylotowego – ciśnienie statyczne zostały ustalone w oparciu o rozkład prędkości 
i ciśnienia występującego w czasie pracy serca według danych literaturowych. Krzywe 
prędkości i ciśnienia zostały nałożone na czasy otwarcia i zamknięcia zastawek, co 
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pozwoliło na określenie położenia kątowego dla danej chwili czasowej cyklu pracy 
serca. 

2.1. Domena obliczeniowa 

Dla wszystkich prezentowanych przypadków domena obliczeniowa składała się 
z kanału o długości 240 mm z zastawką położoną w połowie długości kanału. W celu 
określenia warunków brzegowych zdefiniowane zostały powierzchnie Wlot oraz Wylot. 
Wyodrębniono powierzchnię Dysk oraz Pierścień, co umożliwiło obliczenie sił 
oddziaływujących na te elementy. Powierzchnię kanału zdefiniowano jako Ściana. 
Domenę obliczeniową na przykładzie zastawki według koncepcji prof. J. J. Molla 
przedstawiona jest na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Domena obliczeniowa zastawki dyskowej dla konstrukcji według koncepcji 

prof. J. J. Molla 

2.2. Dyskretyzacja domeny obliczeniowej 

Dla wszystkich przypadków przygotowano siatki niestrukturalne składające się 
z elementów czworościennych w środku kanału oraz pięciościennych (pryzmatycznych) 
w warstwie przyściennej kanału, wokół dysków oraz pierścienia zastawek. Siatkę 
w różnych częściach kanału ilustrują rysunki 2 - 4. Na rysunku 2 widoczna jest warstwa 
elementów pryzmatycznych w przekroju wlotowym. Rysunek 3 ilustruje gęstość siatki 
w obszarze zastawki. Wielkość elementów w obszarze dysku i elementów ustalających 
dysk zastawki została tak dobrana, aby możliwie wiernie oddać krzywizny powierzchni. 
Na rysunku 4 przedstawiona jest siatka na płaszczyźnie symetrii kanału, prostopadłej 
do dysku zastawki. 

 
Rys. 2. Siatka dla całego kanału 
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Dla zachowania wysokiej jakości obliczeń elementy objętościowe wokół dysku 
i  pierścienia były zwiększane z niewielkim współczynnikiem wzrostu objętości 
elementów sąsiadujących przez co uzyskano dodatkowe zagęszczenie siatki w części 
kanału o największym znaczeniu dla poprawności uzyskanych wyników. 

 

Rys. 3. Siatka w obszarze zastawki 

 

Rys. 4. Siatka w przekroju w płaszczyźnie symetrii kanału 

Przeprowadzono testy jakości siatki obliczeniowej polegające na weryfikacji 
bezwymiarowego parametru y

+
 oraz wykonaniu obliczeń weryfikacyjnych dla różnych 

siatek o większej gęstości niż siatki wykorzystywane do obliczeń. We wszystkich 
siatkach wykorzystanych do obliczeń prezentowanego eksperymentu numerycznego 
parametr y+ był mniejszy od 6, przy czym największa jego wartość wystąpiła dla 
zastawki według koncepcji prof. J. J. Molla i wyniosła 3,6. Kolejnym etapem weryfikacji 
jakości przeprowadzonego eksperymentu numerycznego jest porównanie wyników 
symulacji dla różnych siatek. Test ten wykazał zgodność parametrów przepływu dla 
siatek o liczbie elementów wynoszącej około 1,5 mln oraz 2,3 mln. Porównywano ze 
sobą: prędkość maksymalną w całym obszarze obliczeniowym, wykresy konturowe 
prędkości w 5 różnych przekrojach wzdłuż i w poprzek kanału oraz wartości ciśnienia 
całkowitego w tych samych przekrojach. Wykazano w ten sposób poprawność 
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otrzymanych rezultatów dla siatek składających się z mniejszej liczby elementów. 
Z tego względu do dalszych obliczeń przyjęto parametry generacji siatek wyznaczone 
przy generacji mniej zagęszczonych siatek, co pozwoliło na bardziej korzystne 
wykorzystanie mocy obliczeniowych i przeprowadzenie obliczeń dla większej ilości 
przypadków w jednostce czasu. 

2.1. Założenia oraz warunki brzegowe i początkowe symulacji 

W prezentowanym eksperymencie numerycznym założono, że naczynia oraz elementy 
dysku są nieodkształcalne. Wykorzystano newtonowski model krwi. Za wartość 
gęstości krwi przyjęto 1045 kg/m

3
, założono wartość lepkości dynamicznej, jako 

0,0034 Pas. Ze względu na relatywnie niskie wartości liczby Reynoldsa występujące 
w przepływie oraz na bardzo dobre odwzorowanie przepływu w warstwie przyściennej, 
przy znacznie szybszym osiąganiu odpowiednich wartości zbieżności zadania 
w porównaniu z innymi modelami, za model turbulencji przyjęto Shear Stress 
Transport. Zdefiniowano wartość ciśnienia referencyjnego, jako 100 kPa [3,4,6]. 

W przekroju wlotowym zdefiniowano różne wartości prędkości dla poszczególnych 
zadań, przy czym dla każdego typu zastawki zastosowano te same wartości. Rozkład 
prędkości w przekroju wlotowym został zdefiniowany przez równanie 1. Taki profil 
prędkości jest bardzo zbliżony do profilu charakterystycznego dla przepływu 
laminarnego. Takie założenie dla kanału przed zastawką o długości mniejszej niż 
dziesięć jego średnic przepływ jest odpowiednio ukształtowany przed zastawką, co 
powoduje, że dla każdej z porównywanych zastawek napływ jest identyczny i pozwala 
na wyciąganie prawidłowych wniosków dotyczących oddziaływania zastawki na 
przepływ krwi. 

7
1

max 1 









R

r
VV

    (równanie 1) 

gdzie: V – prędkość w węźle oddalonym o r od osi kanału, 
 Vmax – prędkość w osi kanału, 
 R – promień kanału, 
 r – odległość od osi kanału do węzła, w którym deklarowana jest prędkość. 

Wartości prędkości, ustawienie kątowe zastawek oraz ciśnienie statyczne dla 
wszystkich przypadków poddanych symulacji zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie warunków brzegowych 

Typ zastawki Prędkość 
[m/s] 

Nachylenie kątowe dysku 
[˚] 

Ciśnienie statyczne 
[kPa] 

J. J. Moll, 
Medtronic™ 

0,0129 0 MIN (zamknięta) 10,025 

0,0645 20 10,126 

0,1416 50 10,276 

0,1672 60 10,326 

0,2056 75 (otwarta) 10,402 

1,2969 75 MAX (otwarta) 13,651 
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St. Jude 
Medical™ 

0,012967 60 MIN (zamknięta) 10,025 

0,0516 55 A 10,100 

0,1159 50 10,226 

0,1672 20 10,326 

0,2056 5 MAX (otwarta) 10,402 

1,2969 5 MAX (otwarta) 13,651 

Dla wszystkich prezentowanych symulacji warunki początkowe były takie same – 
automatyczne z wartością prędkości zero we wszystkich węzłach domeny krwi.  

2.2. Wyniki symulacji komputerowych 

Porównania różnych typów zastawek dokonano na podstawie takich parametrów jak 
prędkość, ciśnienie oraz siła wywierana przez płyn na zastawkę. 

2.2.1. Zbieżność zadań 

Oceny postępów rozwiązania dokonywano na podstawie wykresów wartości średnich 
oraz maksymalnych rezyduów dla kolejnych iteracji. Rozwiązanie zatrzymywano 
w przypadku, gdy poziom rezyduów średnich nie obniżał się dla więcej niż 100 iteracji, 
co wskazywało, że dalsze prowadzenie obliczeń nie prowadziłoby do uzyskania 
lepszych wyników. Dodatkowo, monitorowano wartości sił oddziaływujących na dysk 
oraz pierścień zastawki. 

Dla prędkości zbliżonych do maksymalnych poziom wartości średnich rezyduów 
zawierał się pomiędzy wartościami 1e

-6
 a 1e

-5
, co określa się jako rozwiązanie o bardzo 

wysokiej jakości. Najgorszy poziom zbieżności osiągano dla niższych wartości prędkości 
i osiągał wtedy wartości pomiędzy 1e

-4
 a 1e

-3
. Producent oprogramowania deklaruje, że 

poziom zbieżności poniżej wartości 1e
-3

 jest wystarczający dla większości zastosowań 
inżynierskich. 

2.2.2. Charakter przepływu 

We wszystkich rozpatrywanych przypadkach rozkład prędkości w kanale przed 
zastawką był taki sam. Przeprowadzono analizę zmiany prędkości w dziewiętnastu 
różnych przekrojach poprzecznych, dla których wykonane zostały wykresy konturowe 
i wektorowe prędkości. 

Na wykresach wektorowych (rys. 5, rys. 7 i rys. 9) wyraźnie widoczny jest wpływ 
zastawki oraz elementów ustalających, w przypadku zastawki według koncepcji prof. 
J. J. Molla i pałąka prowadzącego, w przypadku zastawki Medtronic™, na wzrost 
prędkości i zmianę kierunku przepływu w ich obszarze. Zastawka dwudyskowa 
pozwoliła na uzyskanie najbardziej jednorodnego przepływu i jednocześnie 
powodowała najmniejsze zaburzenia przepływu. 

Wykresy konturowe (rys. 6, rys. 8 i rys. 10) pozwalają na zilustrowanie różnic pomiędzy 
obszarami o najwyższych i najniższych wartościach prędkości w płaszczyznach 
prostopadłych do przepływu. Na rysunku 6 c) i 6 d) uwidocznione zostały obszary 
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symetrycznych zawirowań spowodowanych przez elementy ustalające oraz dysk 
zastawki. 

 

Rys. 5. Wektory prędkości w płaszczyznach przed, przez i za zastawką według koncepcji 
prof. J. J. Molla 

 

Rys. 6. Wykresy konturowe prędkości przed i za zastawką według koncepcji  
prof. J. J. Molla 

Na rysunku 8 b) oraz 8 c) w osi kanału można zauważyć wyraźny ślad za pałąkiem 
pozycjonującym i pałąkiem ustalającym kąt otwarcia dysku. Podobnie kształtuje się 
obraz przepływu nad dyskiem zastawki dla obu zastawek jednodyskowych. 
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W przypadku zastawki dwudyskowej St. Jude Medical™ na uwagę zasługuje 
niesymetryczny przepływ (patrz rys. 10 a), b) i c)) w obszarze pomiędzy dyskami 
zastawki w górnej i w dolnej części. 

 

Rys. 7. Wektory prędkości w płaszczyznach przed, przez i za zastawką Medtronic™ 

 

Rys. 8. Wykresy konturowe prędkości przed i za zastawką Medtronic™ 
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Rys. 9. Wektory prędkości w płaszczyznach przed, przez i za zastawką dwudyskową  
St. Jude Medical™ 

 

Rys. 10. Wykresy konturowe prędkości przed i za zastawką dwudyskową  
St. Jude Medical™ 

Z porównania wykresów konturowych przedstawionych na rysunkach 6 d), 8 d) oraz 
10 d) można wywnioskować, że najmniejsze zaburzenia przepływu (co wynika 
z porównania wartości maksymalnych) powoduje zastawka dwudyskowa. Jest to 
spowodowane najszerszym kątem otwarcia (dyski odchylone są o 5

o
 od płaszczyzny 

symetrii kanału) oraz brakiem elementów prowadzących i ustalających w obszarze 
przepływu. 
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2.2.3. Wpływ typu zastawki na prędkości występujące w obszarze przepływu 

Strukturę przepływu wokół różnych zastawek, dla sześciu różnych konfiguracji 
prędkości i kątów otwarcia dysków zastawek, przedstawiają wykresy konturowe 
pokazane na rysunkach 11, 12 oraz 13. 

2.2.3.1. Zastawka dyskowa J. J. Molla 

Największe wartości prędkości dla zastawki zaprojektowanej w oparciu o koncepcję 
prof. J. J. Molla występują powyżej i poniżej dysku, przy czym większy gradient 
prędkości obserwowany jest poniżej dysku. Najwyższa wartość prędkości 
w płaszczyźnie symetrii kanału wynosi 1,81 m/s. 

 

Rys. 11. Zmiana prędkości w zależności od kąta otwarcia i przyrostu prędkości 
w obszarze zastawki według koncepcji prof. J. J. Molla 

2.2.3.2. Zastawka dyskowa Medtronic™ 

We wszystkich badanych przypadkach dla zastawki Medtronic™ największe wartości 
prędkości występowały na krawędzi natarcia dysku, w płaszczyźnie symetrii, widoczne 
jest to na rysunku 12. Prędkości te podane są odpowiednio jako najwyższe wartości 
w legendzie każdego z wykresów konturowych. Dla przypadku najwyższej wartości 
prędkości napływu – 1,29 m/s (w osi kanału) najwyższa wartość prędkości wynosi 
2,31 m/s. 
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Rys. 12. Zmiana prędkości w zależności od kąta otwarcia i przyrostu prędkości 

w obszarze zastawki Medtronic™ 

 
Rys. 13. Zmiana prędkości w zależności od kąta otwarcia i przyrostu prędkości 

w obszarze zastawki St. Jude Medical™ 
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2.2.3.3. Zastawka dwu dyskowa St. Jude Medical™ 

Z analizy przepływu przez zastawkę St. Jude Medical™ wynika, że największe wartości 
prędkości obserwowane są w płaszczyźnie symetrii kanału. Pomiędzy dyskami 
dochodzi do nałożenia się strugi krwi płynącej w osi kanału ze strugami odchylonymi 
przez zastawki. Dla przypadku najwyższej wartości prędkości napływu – 1,29 m/s (w osi 
kanału) najwyższa wartość prędkości w płaszczyźnie prostopadłej do dysków zastawki 
wynosi 2,25 m/s. 

2.2.4. Obszary stagnacji 

Ze względu na ryzyko powstawania zakrzepów przeprowadzono analizę obszarów 
stagnacji. Rysunek 14 przedstawia wyznaczone obszary stagnacji dla najwyższych 
prędkości napływu dla każdej zastawki. Wyznaczone obszary charakteryzują się 
obliczonymi wartościami prędkości poniżej 0,01 m/s. Przedstawione obrazy nie 
uwzględniają warstwy przyściennej, w której prędkość wynosi zero ze względu na 
założenie zerowania się prędkości na ścianach kanału. We wszystkich badanych 
zastawkach dają się wyróżnić punkty stagnacji. Ważne jest, aby obszary te były jak 
najmniejsze i aby nie stanowiły stałych obszarów przy przepływie w czasie otwierania 
i zamykania zastawki (w całym cyklu pracy). 

W pokazanych rozkładach zilustrowano obszary stagnacji wyznaczone dla przepływu 
przy pełnym otwarciu zastawek i przy maksymalnej prędkości w kanale. 

Analizując wykresy z rysunku 14 można zauważyć, że zastawka dwudyskowa St. Jude 
Medical™ wywołuje największe obszary stagnacji. Są one głównie zlokalizowane przed 
i za pierścieniem oraz w miejscach występowania zawiasów dysków. Sytuacja taka jest 
spowodowana tym, że pierścień wchodzi głęboko do wewnątrz kanału, a dodatkowo 
jest w porównaniu z pozostałymi konstrukcjami grubszy i dłuższy. 

Najlepszą konstrukcją pod względem ograniczenia stagnacji wydaje się być zastawka 
Medtronic™, niemniej jednak należy pamiętać, że część z uwidocznionych obszarów 
zastoinowych przy przepływie przez zastawkę według koncepcji prof. J. J. Molla wynika 
z faktu powstawania oderwań w obszarze wewnętrznej (dolnej) krawędzi dysku, gdzie 
występuje warga pozwalająca na przytrzymanie dysku za pomocą elementów 
ustalających. Obszary te będą podlegały omywaniu w kolejnych cyklach pracy pompy. 
Dysk (jak wykazano w badaniach doświadczalnych) w czasie pracy obraca się w wokół 
własnej osi. Innym obszarem występowania stagnacji dla zastawki według koncepcji 
prof. J. J. Molla jest miejsce za elementami ustalającymi. Należy zauważyć, że zastawka 
ta wywołuje najmniejsze obszary stagnacji wokół pierścienia. Zostało to osiągnięte 
dzięki niskiemu profilowi pierścienia. 

Obszary o prędkości mniejszej niż 0,01 m/s wewnątrz kanałów za zastawkami świadczą 
o tworzeniu się zawirowań w tych obszarach, a ich położenia będą ulegały 
przemieszczeniom. 
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Rys. 14. Obszary stagnacji dla symulacji przy maksymalnym kącie otwarcia dysków 
zastawek i przy najszybszym napływie a) J.J. Moll, b) Medtronic™, c) St. Jude Medical™ 

2.2.5. Siły działające na poszczególne zastawki  

Przeprowadzona została analiza oporów stawianych przez zastawkę przy przepływie. 
Parametr ten ma szczególne znaczenie przy wszczepianiu zastawek. Większe opory 
sprawiają, że z każdym cyklem pracy serca szwy, które mocują zastawkę mogą ulegać 
zrywaniu, bądź powodować rozrywanie tkanek w miejscu wszycia. W przypadku 
pompy wspomagania serca możliwe jest uwzględnienie wpływu rozkładu sił i naprężeń 
na konstrukcję mocowania pierścieni zastawek. Z przeprowadzonej analizy wynikało, 
że największe opory stawia zastawka dyskowa Medtronic™ (siła wypadkowa wynosiła 
0,29 N), najmniejsze zaś zastawka St. Jude Medical™ (0,13 N), natomiast na zastawkę 
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zaprojektowaną na bazie konstrukcji prof. J. J. Molla oddziaływała wypadkowa siła 
o wartości 0,20 N. 

3. Symulacje przepływu przez zastawki mechaniczne w kanale konektora 
pompy 

W tym rozdziale przedstawiono wnioski i wyniki symulacji przeprowadzonych dla 
trzech różnych zastawek, przy różnych położeniach kątowych i dla różnych prędkości 
na wlocie. Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone w warunkach ustalonych. Dla 
pojedynczego zadania wartości prędkości w przekroju wlotowym oraz ciśnienia 
w przekroju wylotowym były niezmienne w czasie. Położenie kątowe dysków zastawek 
jest niezmienne dla pojedynczego zadania. Przeprowadzone zostały symulacje 
w  kanale podzielonym na trzy odcinki: o średnicy 14 mm, stożkowaty – 
odpowiadających geometrii konektora – oraz odcinka o średnicy 24 mm 
z zamontowaną zastawką w pozycji jak przed i za komorą. Dla każdej zastawki i dla 
każdego ustawienia kątowego zostały przeprowadzone symulacje napływu z kanału 
o mniejszej średnicy (jak w przypadku napełniania pompy) oraz z kanału o większej 
średnicy do konektora (jak w przypadku wypływu z pompy). Łącznie w ramach tego 
etapu rozwiązania zadania przeprowadzono 36 symulacji. 

3.1. Założenia oraz warunki brzegowe i początkowe symulacji 

Warunki brzegowe zostały zdefiniowane w taki sposób, że identyczny profil prędkości 
jak opisano w punkcie 2.4 zastosowano zawsze w przekroju o średnicy 24 mm, z tym że 
w przypadku symulacji wypływu warunek ten był warunkiem wlotowym, a dla napływu 
do pompy – warunkiem wylotowym z domeny obliczeniowej. Po przeciwnej stronie 
kanału ciśnienie było parametrem definiującym warunek brzegowy. Zastosowano te 
same pary prędkości i ciśnienia jak w tabeli 1. 

3.2. Wyniki symulacji komputerowych 

Wyniki przykładowych symulacji wykonanych dla pełnego otwarcia dysków zastawki 
oraz przy maksymalnych prędkościach zilustrowano za pomocą linii będących torami 
wirtualnej cząsteczki przepływającej przez kanał. Rysunki 15, 16 i 17 przestawiają linie 
prądu w konektorach napływowych dla zastawek odpowiednio: według koncepcji  
prof. J. J. Molla, Medtronic™ i St. Jude Medical™. 

Jak łatwo można zauważyć, widoczne jest dla wszystkich zastawek zawirowanie płynu 
w konektorze przed zastawkami. Zawirowanie to jest związane z kształtem konektora 
i  jest typowe dla dyfuzorowego kanału. Oderwania w konektorze w przypadku 
zastawek jednodyskowych rozpoczynają się we wczesnej fazie cyklu otwarcia zastawki 
i trwają praktycznie do całkowitego jej zamknięcia. Ich natężenie spada zaraz po 
pełnym otwarciu zastawki, a następnie wzrasta wraz ze wzrostem prędkości. 
W przypadku zastawki dwupłatkowej w pierwszej części cyklu pracy serca zawirowanie 
tworzy się w obszarze pomiędzy zastawkami, zanika przy pełnym otwarciu, ale pojawia 
się jednostronnie wraz ze wzrostem prędkości. 
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Rys. 15. Linie prądu w kanale doprowadzającym krew do pompy dla zastawki 
opracowanej według koncepcji prof. J. J. Molla 

 

Rys. 16. Linie prądu w kanale doprowadzającym krew do pompy dla zastawki 
Medtronic™ 

W celu ograniczenia wpływu tych zjawisk, które są niekorzystne ze względu na 
powiększanie się obszaru o prędkości bliskiej zera, zaproponowano przeprojektowanie 
konektorów zastawek, ze szczególnym uwzględnieniem kąta rozwarcia stożka 
konektora wlotowego. Na rysunku 18 przedstawiono porównanie wykresu 
wektorowego profili prędkości dla wszystkich zastawek w czasie napełniania i wyrzutu 
krwi z pompy, dla przepływu z największą prędkością. Rysunek 19 ilustruje wektory 
prędkości w rzucie prostopadłym do osi kanału.  

Ilustracje przedstawione na rysunku 18 prezentują wektory prędkości w płaszczyznach 
przy zastawkach i w konektorze. Obrazy po lewej stronie ilustrują napływ do pompy, 
po prawej stronie wypływ z pompy. Zwroty wektorów prędkości są zgodne 
z kierunkiem i zwrotem prędkości w danej części płaszczyzny kontrolnej. Kolorem 
oznaczona jest wartość prędkości w danym węźle. Należy zauważyć, że w niektórych 
płaszczyznach wektory prędkości są skierowane zgodnie i przeciwnie do kierunku 
głównego strumienia cieczy (oznaczonego białą strzałką na każdym wykresie). 
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Rys. 17. Linie prądu w kanale doprowadzającym krew do pompy dla zastawki St. Jude 
Medical™ 

 

Rys. 18. Profile prędkości dla maksymalnych kątów otwarcia i najwyższej wartości 
prędkości w obszarze zastawki a) i b) – zastawka według koncepcji prof. J. J. Molla,  

c) i d) Medtronic™, e) i f) St. Jude Medical™ 

Oprócz zawirowań w płaszczyźnie symetrycznej kanału obserwuje się zawirowania 
poprzeczne. Ich wielkość i miejsca występowania przedstawione zostały na rysunku 19. 
Prędkości, w przypadku napływu, są wyraźnie większe od wartości prędkości dla 
opróżniania pompy. Uzasadnieniem takiej sytuacji jest fakt, że w kanale o średnicy 
14 mm występuje, przy zachowaniu strumienia masy, większa prędkość niż w kanale 
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o średnicy 24 mm. Płyn, który wydostaje się z większą prędkością z kanału o mniejszej 
średnicy, w wyniku oddziaływania sił bezwładności posiada w osi kanału większą 
prędkość niż w przypadku, gdy ciecz z kanału o większej średnicy przepływa do kanału 
zwężającego się. W takim przypadku obserwuje się nałożenie prędkości odbitych od 
ściany, co powoduje powstanie charakterystycznego profilu prędkości o dwóch 
garbach w przekroju w płaszczyźnie – jest to bardzo dobrze widoczne na wszystkich 
rozkładach wypływu krwi z pompy (rys. 19. b), d), f)). Przeprowadzone symulacje 
numeryczne dla zastawek w konektorach nie dają jednoznacznej odpowiedzi, co do 
tego, która z zastawek wywołuje lepszy przepływ. 

 

Rys. 19. Zmiana prędkości w zależności od kąta otwarcia i przyrostu prędkości 
w obszarze zastawki: a) i b) – zastawka według koncepcji prof. J. J. Molla, 

c) i d) Medtronic™, e) i f) St. Jude Medical™ 

4. Symulacje przepływu przez zastawkę poliuretanową trójpłatkową 
w kanale konektora 

Celem prac w ramach tego zadnia było przeprowadzenie symulacji przepływu przez 
zastawkę trójpłatkową poliuretanową w kanale konektora, analiza zjawisk 
zachodzących podczas przepływu, określenie wpływu kształtu konektora na 
maksymalne otwarcie zastawki oraz identyfikacja stref stagnacji w celu ich 
wyeliminowania. 
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4.1. Sposób uzyskania geometrii odkształconej zastawki poliuretanowej 

W celu przeprowadzenia symulacji przepływu przez zastawkę poliuretanową 
niezbędne było wygenerowanie geometrii zastawki w chwili jej otwarcia. Wobec braku 
geometrii zastawki w pełnym otwarciu podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania 
numerycznego polegającego na obciążeniu ciśnieniem zamkniętej zastawki, której 
model geometryczny przygotowano w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. 
Poliuretanowa zastawka trójpłatkowa została odkształcona działającym ciśnieniem, 
a modelowanie przeprowadzono w programie SolidWorks 2010. Geometria zastawki 
z zamkniętymi płatkami została zaimportowana do programu SolidWorks. Pierścień 
zastawki został unieruchomiony, natomiast płatek zastawki został obciążony naciskiem 
o wektorze równoległym do osi kanału. Jako materiał zastawki zastosowano gumę 
z biblioteki materiałowej programu. Rozwiązywano układ symetryczny ograniczony do 
kąta 120

o
, co odpowiada jednej trzeciej obwodu kanału, to znaczy jednemu płatkowi 

zastawki. 

Złożona geometria zastawki uniemożliwia odkształcenie płatka poprzez deformację 
siatki w pojedynczym kroku. W związku z tym zdecydowano się na przeprowadzenie 
podziału całego odkształcenia na wiele faz o mniejszym nacisku wywołującym mniejsze 
przesunięcie. Dzięki tej metodzie uzyskano otwarcie płatka w kilku pozycjach od lekko 
uchylonego do całkowicie otwartego. W celu weryfikacji zmiany kształtu płatka przed 
i po odkształceniu porównano długość linii przecięcia płatka płaszczyzną leżącą w osi 
symetrii płatka. Różnica ta jest nieznaczna i była we wszystkich przypadkach mniejsza 
od 0,01 mm. Pozwala to na uznanie uchylenia płatka za odpowiadające rzeczywistemu. 

 

Rys. 20. Porównanie maksymalnego otwarcia dla zastawki rzeczywistej oraz modelowej 

Uzyskane w drodze modelowania odkształcenie zostało porównane z obrazem 
odkształcenia zastawki zarejestrowanym na filmie nagranym podczas badań 
doświadczalnych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W związku 
z podobieństwem obu odkształceń (patrz rys. 20) zdecydowano się na 
przeprowadzenie szeregu symulacji numerycznych mających na celu wizualizacje 
przepływu w konektorze o zmiennym kształcie oraz opracowania koncepcji 
zmniejszenia stref występowania stagnacji. 

4.2. Symulacja przepływu przez zastawkę dyskową dla zmodyfikowanego konektora 
dolotowego 

Jednym z celów projektu było porównanie charakteru przepływu przez zastawki 
różnego typu i parametrów go opisujących. Dla pełnego zestawu typów zastawek 
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stosowanych w pneumatycznych pompach wspomagania serca niezbędne było 
przeprowadzenie symulacji numerycznych, wizualizacji i analizy przepływu przez 
zastawkę poliuretanową. 

4.2.1. Domena i warunki brzegowe dla badań zastawki poliuretanowej 

Na potrzeby realizacji badania wpływu oddziaływania średnicy w trójwymiarowym 
kanale z zastawką poliuretanową utworzono model, w którym zmieniano zbieżność 
konektora wylotowego (określoną średnicą na wylocie i oznaczoną jako Ø14 na 
rysunku 21). Do obliczeń zastosowano warunki brzegowe występujące przy 
maksymalnej prędkości występującej w czasie cyklu pracy serca. 

 

Rys. 21. Schemat geometrii kanału stosowanego do obliczeń z zastosowaniem 
trójwymiarowej zastawki trójpłatkowej 

Wlot do układu ma średnicę 24 mm, a w przekroju wlotowym została założona 
prędkość o rozkładzie zbliżonym do naturalnego, zdefiniowanym równaniem 1, przy 
czym maksymalna prędkość w osi kanału wynosi Vmax = 1,297 m/s. Wylot z domeny 
umożliwia dokonywanie zmian średnicy wylotowej. W całym przekroju powierzchni 
wylotowej założono ciśnienie p = 13,65 kPa. Średnica konektora po stronie kaniuli była 
zmieniana w zakresie od 12 mm do 24 mm. 

4.2.2. Siatka obliczeniowa 

Do dyskretyzacji przyjęto identyczne parametry, jak dla siatek opisanych 
w podrozdziale 2.2. Przeprowadzono również identyczną procedurę weryfikacji siatek. 
Uzyskano podobne wyniki jakości siatek oraz zbieżności zadań. Przykładowe siatki 
wygenerowane dla zastawki poliuretanowej przedstawiono na rysunku 22.  

Do dyskretyzacji obszaru obliczeniowego wykorzystano oprogramowanie ANSYS CFX 
Mesher. W celu potwierdzenia jakości dyskretyzacji przestrzeni obliczeniowej 
weryfikowano wartości parametru y

+
. Dla przypadku największej wartości prędkości 

wynosił on 4,07. Zastosowano zagęszczenie siatki w okolicach zastawki oraz 
w obszarach warstwy przyściennej. Do monitorowania zadania wykorzystywano to 
samo narzędzie, co w przypadku zastawek dyskowych. Osiągnięty poziom zbieżności 
świadczył o wysokiej jakości rozwiązania. 

 

Kierunek przepływu 



Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy 

wspomagania serca ReligaHeart EXT 

111 

 

Rys. 22. Siatki obliczeniowe: a) w pobliżu zastawki, b) zastawka, c) przekrój w osi 
zastawki 

4.2.3. Wyniki symulacji komputerowych 

W ramach tego zadania przeprowadzono wizualizację przepływu z wykorzystaniem linii 
prądu oraz obszarów stagnacji w obrębie zastawki trójpłatkowej (patrz rys. 23 i rys. 24) 
w identyczny sposób, jak miało to miejsce dla przypadków z zastawkami dyskowymi. 

 
Rys. 23. Linie prądu (po lewo) oraz obszary stagnacji (po prawo) w kanale z zastawką 

trójpłatkową o średnicach 16 mm i 18 mm 
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Konfuzorowy kształt kanału wpływa pozytywnie na zmniejszenie wielkości obszarów 
stagnacji. Krew wpływająca do kanału o mniejszym przekroju przyspiesza, przez co 
oddziałuje wstecznie zwiększając prędkość w zawirowaniach pod płatkami zastawki. 
Skutkiem tego jest lepsze omywanie dna płatków. Pozostają jedynie obszary stagnacji 
w dnie płatka i w miejscach połączeń płatków. Z porównania wyników z innych etapów 
realizacji tego zadania zaobserwowano, że obszary stagnacji są istotnie mniejsze od 
tych obserwowanych dla kanału cylindrycznego. Jest to również widoczne przy 
porównaniu wyników dla średnicy 24 mm na rysunku 24, na którym zaprezentowano 
wyniki uzyskane dla kanału cylindrycznego. 

 

Rys. 24. Linie prądu (po lewo) oraz obszary stagnacji (po prawo) w kanale z zastawką 
trójpłatkową o średnicach 20 mm, 24 mm 

Prezentowane wyniki są jedynie częścią realizowanych prac. Podejmowano dodatkowo 
próby zmiany kształtu dna zastawki poliuretanowej oraz różnych zmian linii tworzącej 
konektora, w tym również krzywoliniowych. Najlepsze wyniki uzyskano przy 
zastosowaniu wewnętrznego promienia krzywizny, jednak nie były one znacząco lepsze 
od wyników otrzymanych dla mniejszych średnic wylotowych. 

5. Wnioski 

Prace zrealizowane w ramach modelowania pracy zastawek dyskowych i zastawek 
poliuretanowych pozwoliły na porównanie istniejących rozwiązań z zaproponowanym 
nowym modelem zastawki. Symulacje numeryczne wskazały obszary możliwych zmian 
geometrii zastawki zaprojektowanej w Instytucie Maszyn Przepływowych na bazie 
wynalazku prof. J. J. Molla, które były proponowane przez zespół Instytutu Maszyn 
Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej jak i zespół Pracowni 
Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religii z Zabrza. 
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Wydzielenie pojedynczych zastawek i konektorów z całej pompy pneumatycznej 
pozwoliło na znaczne zredukowanie czasu potrzebnego do przeprowadzenia wielu 
eksperymentów numerycznych i jednocześnie na przebadanie znacznej liczby 
modyfikacji, które były weryfikowane przy obliczeniach w pełnej pompie. 

Przeprowadzone badania nie wskazały, która z przebadanych zastawek może 
wykazywać najlepsze cechy w pracy w pompie. Z tego względu wymagane było 
przeprowadzenie badań pracy zastawek z uwzględnieniem czaszy krwistej pompy. 

III  Analizy numeryczne pompy ReligaHeart EXT w aspekcie obserwacji 
eksperymentu In vivo 

1. Wstęp 

Przeprowadzone badania polegały na weryfikacji warunków przepływu cieczy 
w pompie dla nowych propozycji położenia kątowego zastawki napływowej oraz 
wypływowej w aspekcie równomierności przepływu i skutecznego omywania czaszy 
krwistej pompy. Analizy numeryczne skupiały się głównie na weryfikacji hipotez zmiany 
ustawienia kątowego zastawek, zarówno napływowej jak i wypływowej dokonywanych 
w poszukiwaniu rozwiązania eliminującego ryzyko wykrzepiania krwi na zastawkach 
i w pompie, opisanych szczegółowo w dalszej części. Równolegle wprowadzano zmiany 
konstrukcyjne w kolejnych egzemplarzach pompy na podstawie obserwacji 
prowadzonych podczas eksperymentów In vivo na zwierzętach w Centrum Medycyny 
Doświadczalnej (pozwala na to transparentność pompy) oraz przeprowadzonych analiz 
numerycznych przepływu w pompach. 

 

Rys. 1 Schemat prowadzenia badań 
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Pierwotne analizy numeryczne, pozwoliły wytypować wyjściowe ustawienie zastawek 
w pompie. W pompie o numerze seryjnym 04/2011, która została użyta jako pierwsza 
podczas eksperymentu na obiekcie biologicznym, ustawienie kątowe zastawek 
wynosiło: zastawka napływowa - 52°, zastawka wypływowa - 40°. W kolejnych 
pompach zakres modyfikacji kątowej zastawki napływowej wynosił 52° oraz 62°, 
natomiast wypływowej 40°, 90°, 220° oraz 250°. Prace prowadzone były w oparciu 
ometody numerycznej mechaniki płynów z wykorzystaniem kodu do analiz 
przepływowych ANSYS CFX. Symulacje wykonano przy założeniu warunków ustalonych 
przepływu. Parametrem zmiennym, był kąt ustawienia zastawki napływowej 
i wypływowej przy pełnym otwarciu dysku obu zastawek. Dla pojedynczego zadania 
wartości prędkości w przekroju wlotowym do pompy oraz ciśnienie w przekroju 
wylotowym były niezmienne w czasie. 

2. Założenia oraz warunki brzegowe i początkowe symulacji 

Geometria odwzorowująca pompę wspomagania serca została wczytana do 
oprogramowania ANSYS ICEM, za pomocą którego wyodrębniono zamknięty obszar 
wnętrza pompy oraz przeprowadzono proces dyskretyzacji. Warunki brzegowe zostały 
zdefiniowane następująco [11], [10]: 

 dla przekroju wypływu - ciśnienie statyczne o wartości 13kPa; 
 dla przekroju napływu - prędkość zdefiniowana wg rozkładu opisanego 

równaniem (1), z wartością prędkości maksymalnej wynoszącej 1,6 m/s. 

          
 

 
 

 
  

  (1) 

gdzie: 
   - prędkość w węźle oddalonym o   od osi kanału, 
      - prędkość w osi kanału, 
   - promień kanału, 
   - odległość od osi kanału do węzła, w którym deklarowana jest 

prędkość. 

Obliczenia wykonano przy założeniu nieodkształcalności ścian pompy oraz elementów 
zastawek. Wykorzystano nienewtonowski model krwi bazujący na modelu 
wykładniczym (2). Model lepkości krwi został określony w taki sposób, aby przy 
wartościach szybkości ścinania bliskich zeru nie osiągał wartości nieskończenie dużych, 
natomiast przy wielkościach większych od 327 s

-1
 wartość lepkości dynamicznej 

wynosiła dokładnie tyle, co dla modelu newtonowskiego (             ). 
Dynamiczna lepkość krwi została opisana równaniem [8]: 

 
  
 

  
                 

  

  
    

     
  

  
 
   

         
  

  
    

              
  

  
    

  (2) 
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gdzie: 
   - lepkość dynamiczna, 

 
  

  
 - szybkość ścinania. 

Ciśnienie referencyjne wynosiło 100kPa. Ze względu na stosunkowo niskie liczby 
Reynoldsa występujące w przepływie oraz na bardzo dobre odwzorowanie przepływu 
w warstwie przyściennej, przy znacznie szybszym osiąganiu odpowiednich wartości 
zbieżności zadania w porównaniu z innymi modelami, przyjęto model turbulencji SST 
(Shear Stress Transport). Gęstość krwi wynosiła 1040 kg/m

3
. Pominięto oddziaływanie 

sił grawitacji na przepływ [9]. 

2.1. Domena obliczeniowa 

Domenę obliczeniową we wszystkich symulacjach stanowiła zamknięta objętość 
poddana procesowi dyskretyzacji. Wyodrębniono powierzchnie dysków i pierścieni dla 
każdej z zastawek. Wyodrębniono również pozostałe powierzchnie: membrana, czasza 
krwista, konektor napływowy oraz konektor wypływowy. Domena obliczeniowa 
przedstawiona jest na Rys. 2. 

 

Rys. 2 Domena obliczeniowa pompy 

2.2. Siatki obliczeniowe 

Dla każdej symulacji przygotowano siatki niestrukturalne składające się z elementów 
czworościennych (tetrahedralnych) w środkowej części domeny oraz pięciościennych 
(pryzmatycznych) w warstwie przyściennej wokół powierzchni ograniczających domenę 
oraz dysków i pierścieni zastawek. Przykładową siatkę w różnych częściach domeny 
ilustruje Rys. 3. Łączna liczba elementów, dla prezentowanych wyników symulacji, 
mieściła się pomiędzy 4 a 5 milionów. Elementy pryzmatyczne zostały zastosowane 
w celu odpowiedniego zagęszczenia siatki w obszarach występowania najwyższych 
gradientów prędkości. 

Dla każdego przypadku przeprowadzono testy jakości siatki obliczeniowej przy jej 
tworzeniu w oprogramowaniu ICEM ANSYS oraz po wykonaniu symulacji przepływu za 
pomocą weryfikacji bezwymiarowego parametru y+. 
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Rys. 3 Siatka powierzchniowa pompy z widokiem na zastawki 

 

Rys. 4 Przykładowy wykres konturowy parametru y+ dla zastawki wypływowej 

Parametr y+ służy do oceny jakości siatki w warstwie przyściennej. Jego wartość jest 
zależna od wielkości pierwszej warstwy siatki i prędkości przepływu płynu w kanale, 
a  ostateczna ocena jakości siatki jest możliwa po wykonaniu symulacji. Producent 
oprogramowania zaleca stosowanie siatek, dla których ten parametr nie przekracza 
wartości 20, przy zastosowaniu modelu turbulencji Shear Stress Transport. We 
wszystkich siatkach wykorzystywanych do obliczeń, parametr y+ (dla całej domeny) 
nigdy nie przekroczył dopuszczalnej wartości i oscylował w wartościach od 0,4 do 4,1. 

3. Wyniki badań 

Podczas analiz numerycznych, jako główny wskaźnik jakości i poprawności przepływu 
wewnątrz pompy wskazano rozkład linii prądu. Drugorzędną wskazówkę stanowił 
rozkład obszarów stagnacji przepływu. Są to miejsca, w których krew, modelowana 



Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy 

wspomagania serca ReligaHeart EXT 

117 

jako ciecz nieniutonowska, porusza się z prędkościami mniejszymi niż 0,01 m/s. W 
trakcie eksperymentu obserwowano protezę wspomagania serca pod kątem osadzania 
się materiału biologicznego na powierzchniach mających kontakt z przepływająca 
krwią. Obserwacji podlegały: czasza krwista, pierścienie zastawek, konektory oraz 
kaniule napływowe i wypływowe. 

W celu ilustracji zjawisk zachodzących w pompach podczas eksperymentu, 
przedstawione zostały zdjęcia pomp wykonywane w czasie trwania eksperymentów. 
Pompy po deplantacji dzielone są na sektory, celem ułatwienia w opisie lokalizacji 
skrzeplin i formacji biologicznych. Podobny schemat przyjęty został w niniejszym 
raporcie. Podział na sektory widoczny jest na Rys. 5. Zdjęcia pomp z eksperymentów, 
zamieszczone są w dalszej części niniejszego raportu.  

  

Rys. 5 Podział na sektory czaszy krwistej i membrany dla przykładowej pompy  
Religa Heart EXT 

W opisywanym eksperymencie użyto 9 pomp ReligaHeart EXT z zastawkami Medtronic 
Hall. Niektóre z pomp nie różniły się pod względem przepływowym od pozostałych, 
stąd poniżej przedstawiono wybrane konstrukcje, poddawane na bieżąco analizom 
podczas trwania eksperymentu, różniące się pod względem przepływowym. 

3.1. Pompa ReligaHeart EXT 04/2011 

Rozkład linii prądu w czaszy krwistej pompy, przy wyjściowym ustawieniu kątowym 
zastawek, wygląda na regularny. Naroże membrany krwistej wydaje się dobrze 
obmywane, jak również cała czasza krwista. Zauważyć można małe zawirowanie krwi 
po przejściu przez zastawkę napływową, które delikatnie przenosi się do wnętrza 
czaszy krwistej, jednak nie zaburza w istotny sposób przepływu. Na zastawce 
wypływowej zaobserwować można zawirowanie na krawędzi dysku, szczególnie 
w okolicy elementów podtrzymujących dysk. Po przejściu przez zastawkę, struga krwi 
podzielona dyskiem, na dwa główne nurty, przechodzi w ruch skrętny w konektorze 
wypływowym tworząc dwa przeciwbieżne wiry, szczególnie widoczne na końcu 
konektora.  



Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy 

wspomagania serca ReligaHeart EXT 

118 

Tab. 1 Parametry konstrukcyjne pompy ReligaHeart EXT 04/2011 

Nr 
pompy 

Kąt ustawienia zastawek 
[ °] 

Pozycja zastawki 
wypływowej 

odległość montażu 
od krawędzi czaszy 

krwistej [mm] 

Typ konektora 
wypływowego 

Typ konektora 
napływowego 

Zastawka 
napływowa 

Zastawka 
wypływowa 

EXT 
04\2011 

52 40 0,6 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Rozkład przepływu prezentowany na liniach prądu wewnątrz pompy widoczny jest na 
Rys. 6. Na Rys. 7 prezentowane są obszary stagnacji. 

 

Rys. 6 Linie prądu w pompie 04/2011 

Obszary minimalnych prędkości, tzw. miejsca stagnacji, wskazują, że naroże membrany 
krwistej jest niedostatecznie mocno obmywane. Widoczne są również stosunkowo 
duże obszary na powierzchni, w centrum membrany krwistej oraz czasy krwistej. 
Niewielkie obszary zauważyć można przy pierścieniu zastawki napływowej, od strony 
czaszy krwistej. Większe obszary zaobserwować można przy pierścieniu zastawki 
wypływowej, za i przed pierścieniem, szczególnie w obszarze międzykonektorowym 
(w dużym polu otwarcia dysku). 
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Rys. 7 Obszary minimalnych prędkości w pompie 04/2011 

 

Rys. 8 Pompa Religa Heart EXT 04/2011 po deplantacji. Czerwoną linią zaznaczono 
miejsce skrzepliny w okolicy zastawki wypływowej 

3.2. Pompa ReligaHeart EXT 06/2011 

Tab. 2 Parametry konstrukcyjne pompy ReligaHeart EXT 06/2011 

Nr 
pompy 

Kąt ustawienia zastawek 
[ °] Pozycja zastawki 

wypływowej 
odległość montażu 
od krawędzi czaszy 

krwistej [mm] 

Typ konektora 
wypływowego 

Typ konektora 
napływowego 

Zastawka 
napływowa 

Zastawka 
wypływowa 

EXT 
06\2011 

52 220 0,6 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 
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Rozkład przepływu prezentowany na liniach prądu wewnątrz pompy widoczny jest na 
Rys. 9. Na Rys. 10 prezentowane są obszary stagnacji. 

 

Rys. 9 Linie prądu w pompie 06/2011 

W czaszy krwistej, w miejscu przejścia powierzchni bocznej z prostej stycznej 
konektora w łuk obwodu widoczny obszar, w którym nie występują linie prądu (bardzo 
mało obmywany). W miejscu tym obserwowane jest również oderwanie strugi, 
powodujące lokalne zaburzenie przepływu. Obserwowany jest mniej regularny 
przepływ w czaszy krwistej pompy w stosunku do poprzednich pomp (EXT04-EXT05).  
Duży wir w centrum pompy, układający się poprzecznie do osi krawędzi membrany, 
skierowany bezpośrednio do konektora wypływowego. Kręt wiru mocno zaburza 
przepływ na zastawce wypływowej oraz bardzo silnie przekłada się na zawirowanie 
krwi w konektorze wypływowym. 

  

Rys. 10 Obszary minimalnych prędkości w pompie 06/2011 
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Widoczne duże obszary minimalnych prędkości na powierzchni czaszy krwistej oraz 
membrany.  Na obwodzie zmniejszył się obszar stagnacji w narożu membrany 
w stosunku do poprzednich komór, jednak zwiększył w obszarze pomiędzy 
konektorami. Widoczny również jest duży obszar w miejscu przejścia powierzchni 
bocznej z prostej stycznej konektora w łuk obwodu czaszy krwistej oraz na zastawkach. 

 

Rys. 11 Pompa Religa Heart EXT 06/2011 po deplantacji. Czerwoną linią zaznaczono 
miejsce skrzepliny w okolicy zastawki wypływowej 

3.3. Pompa ReligaHeart EXT 07/2011 

Tab. 3 Parametry konstrukcyjne pompy ReligaHeart EXT 07/2011 

Nr 
pompy 

Kąt ustawienia zastawek 
[ °] 

Pozycja zastawki 
wypływowej 

odległość 
montażu od 

krawędzi czaszy 
krwistej [mm] 

Typ konektora 
wypływowego 

Typ konektora 
napływowego 

Zastawka 
napływowa 

Zastawka 
wypływowa 

EXT 
07/2011 

52 220 0,6 

Stopniowane 
nachylenie ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 

W czaszy krwistej, w miejscu przejścia powierzchni bocznej z prostej stycznej 
konektora w łuk obwodu, widoczny obszar, w którym nie występują linie prądu (bardzo 
mało obmywany). W miejscu tym obserwowane jest również oderwanie strugi, 
powodujące lokalne zaburzenie przepływu. Wir w centrum pompy, nie tak duży jak 
w przypadku pompy EXT 06/2011, który ulokowany jest prawie w centrum czaszy 
krwistej. Wir nie kieruje się bezpośrednio do konektora wypływowego, jak miało to 
miejsce w poprzednio analizowanej pompie. Silnie zawirowanie skrętne krwi 
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w konektorze wypływowym, po przejściu przez zastawkę wypływową, tworzące dwa 
przeciwbieżne wiry, szczególnie widoczne na końcu konektora. 

 

Rys. 12 Linie prądu w pompie 07/2011 

Widoczne duże obszary minimalnych prędkości na powierzchni czaszy krwistej oraz 
membrany, jednak mniejsze niż w poprzedniej pompie (EXT 06).  Na obwodzie 
zmniejszył się obszar stagnacji w narożu membrany w stosunku do poprzednich komór 
(EXT 04, EXT 05), jednak zwiększył w obszarze pomiędzy konektorami. Widoczny 
również jest duży obszar w miejscu przejścia powierzchni bocznej z prostej stycznej 
konektora w łuk obwodu czaszy krwistej. Rozkład przepływu prezentowany na liniach 
prądu wewnątrz pompy widoczny jest na Rys. 12. Na Rys. 13 prezentowane są obszary 
stagnacji. 

  

Rys. 13 Obszary minimalnych prędkości w pompie 07/2011 
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Rys. 14 Pompa Religa Heart EXT 07/2011 po deplantacji. Czerwoną linią zaznaczono 
miejsce skrzepliny w okolicy zastawki wypływowej 

3.4. Pompa ReligaHeart EXT 08/2011 

Tab. 4 Parametry konstrukcyjne pompy ReligaHeart EXT 08/2011 

Nr 
pompy 

Kąt ustawienia zastawek 
[ °] Pozycja zastawki 

wypływowej 
odległość montażu 
od krawędzi czaszy 

krwistej [mm] 

Typ konektora 
wypływowego 

Typ 
konektora 

napływowego 
Zastawka 

napływowa 
Zastawka 

wypływowa 

EXT 
08/2011 

62 250 0 

Stopniowane 
nachylenie ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Stałe 
nachylenie 

ściany 
wewnętrznej 

konektora 

Rozkład przepływu prezentowany na liniach prądu wewnątrz pompy widoczny jest na 
Rys. 15. Na Rys. 16 prezentowane są obszary stagnacji. 

W centrum pompy, od strony membrany krwistej potężny wir, który przekształca się 
w skrętny wir przy powierzchni czaszy krwistej i kieruje wprost do zastawki 
wypływowej. Duży kręt wiru mocno zaburza przepływ na zastawce wypływowej, a po 
przejściu przez nią powoduje bardzo duży skręt powstałych dwóch głównych strug 
(przeciwbieżnie w stosunku do siebie). Zmiana ustawienia kątowego zastawki 
napływowej poprawiła nieco napływ na ściankę czaszy krwistej (naroże membrany) 
styczną do konektora. Skutkuje to zmniejszeniem nie omywanego obszaru widocznego 
w pompie EXT 06 i EXT 07. 
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Widoczne zmniejszenie obszarów minimalnych prędkości w stosunku do 
wcześniejszych pomp. Śladowe obszary w narożu membrany na obwodzie, oraz 
mniejsze na powierzchni czaszy krwistej. Widoczne również zmniejszenie obszarów 
wokół pierścieni zastawek oraz obszaru w miejscu przejścia powierzchni bocznej 
z prostej stycznej konektora w łuk obwodu czaszy krwistej. 

 

Rys. 15 Linie prądu w pompie 08/2011 

  

Rys. 16 Obszary minimalnych prędkości w pompie 08/2011 
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Rys. 17 Pompa Religa Heart EXT 08/2011 po deplantacji. Czerwoną linią zaznaczono 
miejsce skrzepliny w okolicy zastawki wypływowej 

3.5. Pompa ReligaHeart EXT 10/2011 

Tab. 5 Parametry konstrukcyjne pompy ReligaHeart EXT 10/2011 

Nr 
pompy 

Kąt ustawienia zastawek 
[ °] 

Pozycja zastawki 
wypływowej 

odległość 
montażu od 

krawędzi czaszy 
krwistej [mm] 

Typ konektora 
wypływowego 

Typ konektora 
napływowego 

Zastawka 
napływowa 

Zastawka 
wypływowa 

EXT 
10/2011 

62 90 0 

Stopniowane 
nachylenie ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Stałe nachylenie 
ściany 

wewnętrznej 
konektora 

Rozkład przepływu prezentowany na liniach prądu wewnątrz pompy widoczny jest na 
Rys. 18. Na Rys. 19 prezentowane są obszary stagnacji. 

Wytypowana pompa wykazuje się najbardziej regularnym przepływem z dotychczas 
analizowanych. Cała objętość czaszy krwistej, naroże membrany jak sama membrana 
są omywane, układając się w uporządkowany wir w centrum pompy. Przejście krwi 
przez zastawkę wypływową nie zaburza przepływu i nie powoduje dotychczas 
obserwowanych skrętnych wirów zaburzających przepływ. Podobnie, obszary 
o wartościach prędkości poniżej 0,01m/s uległy znacznej redukcji. Praktycznie nie 
obserwowane są w okolicach pierścieni obu zastawek. Wolne od miejsc stagnacji jest 
również naroże membrany. Niewielkie pola pozostały na szczycie czaszy krwistej 
i membrany. Znacznej redukcji uległ również obszar w miejscu przejścia powierzchni 
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bocznej z prostej stycznej konektora w łuk obwodu czaszy krwistej, który był znaczny 
w przypadku poprzednich analizowanych komór. 

 

Rys. 18 Linie prądu w pompie 10/2011 

  

Rys. 19 Obszary minimalnych prędkości w pompie 10/2011 
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Rys. 20 Pompa Religa Heart EXT 10/2011 po deplantacji. Czerwoną linią zaznaczono 
miejsce skrzepliny w okolicy zastawki wypływowej 

5. Wnioski 

Analizy numeryczne skupiały się głównie na weryfikacji hipotez zmiany ustawienia 
kątowego zastawek, zarówno napływowej jak i wypływowej dokonywanych 
w poszukiwaniu rozwiązania eliminującego ryzyko wykrzepiania krwi na zastawkach 
i w pompie. W końcowym efekcie zaobserwować można istotne wyeliminowanie 
skrzeplin obserwowanych w protezie. Początkowo obecne były one w całym obszarze 
pompy, z każdym kolejnym eksperymentem, po wprowadzanych zmianach, obszar ich 
występowania malał, malały również obserwowane skrzepliny. Widoczne na Rys. 19 
skrzepliny przy zastawce wypływowej, powstały w wyniku problematycznego montażu 
zastawki w konektorze. Problem ten został rozwiązany w późniejszym etapie badań, co 
nie jest tematem opisywanym w niniejszym materiale. Na obecnym etapie, proteza 
ReligaHeart EXT, z zastawkami typu Moll, jest w fazie badań klinicznych. 

 

Rys. 21 Jedna z protez ReligaHeart EXT po badaniach klinicznych 
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Streszczenie 

W niniejszej pracy przedstawiono proces konstruowania polskiej mechanicznej zastawki 
serca, bazującej na koncepcji prof. J. Molla opatentowanej w 1987 roku. Wyjaśniono 
przyczyny i rezultaty wprowadzanych zmian. Wykazano, jak niezwykle ważnym 
aspektem konstrukcyjnym zastawki jest dobór odpowiednich materiałów. Porównano 
rozwiązania materiałowe zastosowane na pierścień i dysk zastawki. Praca zawiera opis 
metod wytwarzania pierścienia i dysku zastawki oraz sposób jej montażu.Sztuczna 
zastawka serca przeznaczona do stosowania w pompie wspomagania serca musi być 
urządzeniem niezawodnym, wytrzymałym oraz bezpiecznym, dlatego zanim zostanie 
zakwalifikowana do montażu w protezie serca poddawana jest zaplanowanemu 
cyklowi testów i badań kwalifikacyjnych. W pracy przedstawiono etapy procedury 
badawczej zastawki, jako niezależnego elementu a także sposoby weryfikacji jej 
działania w protezie ReligaHeart EXT. 
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1. Wstęp 

Zastawka serca stanowi element regulacyjny układu krążenia, który jest 
odpowiedzialny za prawidłowy przepływ krwi w sercu. Dysfunkcja którejkolwiek 
z czterech zastawek serca człowieka, powoduje niewydolność serca, jak również może 
być przyczyną bakteryjnego zapalenia mięśnia sercowego

1
. Jednym ze sposobów 

przywrócenia prawidłowego działania zastawek jest ich przeszczep – wymiana na inną, 
pochodzącą od dawcy, mechaniczną lub biologiczną protezę zastawki. Historia 
wszczepiania sztucznych zastawek rozpoczęła się na początku lat sześćdziesiątych XX 
wieku, a w chwili obecnej liczba rocznie dokonywanych implantacji osiągnęła na 
świecie poziom trzystu tysięcy

2
 

3
. Istotnymi aspektami z punktu widzenia zdrowia  

i życia pacjenta z wszczepioną zastawką są: pewność działania implantu, 
biokompatybilność materiału, z którego implant jest wykonany, odporność 
biomateriału i konstrukcji zastawki na biodegradację, odpowiednia struktura 
przepływu krwi przez zastawkę w warunkach pracy w organizmie człowieka. 

Niedopuszczalne jest, aby wszczepiona zastawka serca uległa mechanicznemu 
uszkodzeniu, ponieważ następstwem tego może być drastyczne pogorszenie zdrowia 
lub śmierć pacjenta. Natomiast wszelakie oddziaływania materiałów zastawek 
wywołujące alergie, stany zapalne lub infekcje zaburzają hemostazę biorcy i zaburzają 
skuteczne wyleczenie choroby a mogą powodować konieczność powtórnej operacji, 
której niebezpieczeństwo wzrasta wielokrotnie w stosunku do pierwszego zabiegu

4
. 

 
Rysunek 1. Od lewej: Mechaniczna zastawka dyskowa firmy Medtronic; Mechaniczna 

zastawka dyskowa typu Moll - drobne elementy prowadzące dysk  

Trwające już ponad 20 lat prace w Pracowni Sztucznego Serca w Zabrzu zaowocowały 
powstaniem pozaustrojowych pulsacyjnych pomp wspomagania serca. Stosowana 
dotychczas w klinikach proteza POLVAD-MEV wyposażona jest  
w komercyjne jednodyskowe zastawki przeznaczone do stosowania w leczeniu 
chirurgicznym wad zastawkowych. Mając na uwadze, iż dostępne na rynku zastawki 
dyskowe nie do końca sprawdzają się w konstrukcji pozaustrojowych pulsacyjnych 
pomp wspomagania serca ze względu na duże elementy podtrzymujące dysk stojące  
w strudze przepływającej krwi, zwiększające ryzyko hemolizy i wykrzepiania (rysunek 
1), w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce” Instytut Maszyn Przepływowych 
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Politechniki Łódzkiej, we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, opracował 
innowacyjną konstrukcję zastawek typu Moll. Nowa zastawka bazującą na pomyśle 
prof. J. Molla, który uzyskał patent w USA i wzór użytkowy w Polsce

56
, charakteryzuje 

się bardzo małymi i umiejscowionymi blisko pierścienia zastawki elementami 
prowadzącymi dysk (rysunek 1), dzięki czemu strumień krwi przepływający przez 
zastawkę nie jest zaburzany

7
. Zastawka typu Moll jest przeznaczona do stosowania 

 w nowej pulsacyjnej pozaustrojowej pompie mechanicznego wspomagania serca typu 
Religa Heart EXT

8
. 

 

2. Rozwój konstrukcji zastawki typu Moll 

2.1. Dokumentacja techniczna zastawki J. Molla 

Model 3D zastawki składa się z pierścienia (1) oraz dysku (2) (rysunek 2 a). Zastawka 
przedstawiona na rysunku 2 jest w pozycji maksymalnego otwarcia dysku (rysunek 2 a) 
oraz w pozycji zamkniętej (rysunek 2 b). Pierścień zastawki (rysunek 3) składa się 
z elementów ustalających położenie dysku we wszystkich fazach jego ruchu: kolca 
podpierającego dysk od strony napływu krwi (3) oraz kolca z kulką usytuowanego od 
strony wypływu krwi z zastawki (4). Kulka tego kolca jest elementem, wokół którego 
dysk zastawki się obraca a zarazem elementem przytrzymującym dysk przed 
wysunięciem z zastawki.  

 
Rysunek 2. Model 3D sztucznej zastawki serca: zastawka maksymalnie otwarta (a)  

oraz zamknięta (b)  

 
Rysunek 3. Elementy ustalające położenie dysku 
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Dysk w trakcie otwierania się wysuwa się względem powierzchni pierścienia zastawki, 
nieznacznie w kierunku przepływu krwi. Trajektoria ruchu wysuwającego jest 
wyznaczona przez wzajemne położenie kulki kolca i elementu podtrzymującego dysk 3. 
W fazie zamykania dysk wsuwa się z powrotem do pierścienia, ustawiając się w pozycji 
pełnego zamknięcia, wyznaczonej przez element pierścienia ograniczający ruch dysku 
w stronę napływu krwi (5). Model numeryczny pierścienia zastawki wykonany został w 
wersji przed dogięciem elementu ustalającego położenie dysku (rysunek 4a) oraz po 
dogięciu (rysunek 4b). 

 
Rysunek 4. Elementy ustalające położenie dysku przed dogięciem (a)  

oraz po dogięciu (b) 
 
Dysk sztucznej zastawki serca w pozycji maksymalnie otwartej odchyla się od osi 
wyznaczonej przez płaszczyznę pierścienia o kąt równy 75 stopni. Współpraca 
elementów ustalających i dysku została zilustrowana na rysunku 5. Dysk zastawki (2) 
posiada wargę (6), której kształt umożliwia dopasowanie do elementu ustalającego 
położenie dysku (4). Element (4) zakończony jest kulą, która pozwala na ustawienie 
dysku zarówno w pozycji zamkniętej (rysunek 5a), jak i maksymalnie otwartej (rysunek 
5b). Rysunek 6 przedstawia dysk sztucznej zastawki serca, na którym widoczna jest 
warga dysku (6).  

 
Rysunek 5. Dopasowanie kształtu dysku do zarysu elementu ustalającego: zastawka 

zamknięta (a) oraz otwarta (b) 
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Powierzchnia wlotowa dysku (8), na którą wpływa krew przepływająca przez zastawkę, 
ma kształt wypukły, w tym przypadku o promieniu 100 mm. Powierzchnia wylotowa (7) 
ma kształt wklęsły o promieniu odpowiednim dla promienia części wypukłej. 

 

Rysunek 6. Dysk sztucznej zastawki serca  

W dalszej części przedstawiony zostanie proces doginania elementu prowadzącego 
dysk (3) (rysunek 7). Pierścień sztucznej zastawki umieszczony zostaje  
w specjalnym urządzeniu, które służy do zmiany położenia elementu (3). Do tego 
elementu przyłożona zostaje siła F (za pomocą stempla), która powoduje zmianę 
ustawienia kątowego elementu (3). Przed procesem doginania płaszczyzna zewnętrzna 
elementu podtrzymującego dysk (9) jest prostopadła do płaszczyzny bocznej 
pierścienia. Po dogięciu elementu płaszczyzną prostopadłą do płaszczyzny bocznej 
pierścienia jest płaszczyzna prowadząca dysk (10). 

 

Rysunek 7. Proces doginania elementu ustalającego (3) 

 

Rysunek 8. Odległości pomiędzy elementami ustalającymi w położeniu przed i po 
montażu dysku 
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Bardzo ważnym parametrem dla każdego modelu zastawki jest odległość elementu 
ustalającego (3) od elementu ustalającego (4). Odległość ta przed dogięciem elementu 
(3) powinna pozwalać na swobodne przemieszczanie, w tym wsuwanie i wysuwanie 
dysku zastawki. Po procesie doginania odległość ta uniemożliwia wysunięcie się dysku 
w każdym jego położeniu. Dla przykładowej zastawki odległość przed dogięciem 
wynosi 1,25 mm, a po dogięciu elementu (3) wynosi 0,81 mm. Dystans ten daje 
pewność, że dysk w swoim najgrubszym miejscu (warga dysku) nie będzie miał 
możliwości wysunięcia się z przestrzeni pomiędzy elementami ustalającymi (3) oraz (4) 
(rysunek 8). Na podstawie wniosków z badań numerycznych oraz doświadczalnych, 
zdecydowano o wykonaniu szeregu modyfikacji zarówno pierścienia zastawki jak i jej 
dysku. Poniżej przedstawione zostały kolejne modyfikacje, którym poddana została, 
bazująca na koncepcji prof. J. J. Molla, konstrukcja sztucznej zastawki serca w trakcie 
jej rozwoju: 

1. Modyfikacji poddany został pierścień oraz dysk zastawki. Modyfikacja pierścienia 
zastawki polegała na przesunięciu elementów ustalających względem pierścienia, co 
wiąże się ze zmianą położenia osi obrotu dysku (rysunek 9). Oś ta została przesunięta 
do środka osi pierścienia w celu wyeliminowania drgań dysku w położeniu 
maksymalnego otwarcia. 

Przesunięcie osi obrotu dysku spowodowało zmianę kształtu elementów ustalających 
widocznych na rysunku 10. Zostało skrócone ramię elementu zakończonego kulką oraz 
skrócenie długości elementu ustalającego górnego. Rysunek 11 przedstawia zastawkę 
po modyfikacji w położeniu maksymalnego otwarcia, 75 stopni (rysunek 11 a) oraz 
zastawkę w położeniu zamkniętym (rysunek 11 b). Modyfikacja dysku polegała na 
zmianie kształtu, z płaskiego (rysunek 12) na wypukło-wklęsły (rysunek 13) o promieniu 
krzywizny wynoszącym 130 mm (wypukły w kierunku wypływu krwi). Konstrukcja 
została opracowana w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. 

 

Rysunek 9. Pierścień mechanicznej zastawki serca 
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Rysunek 10. Elementy ustalające położenie dysku zastawki serca, a) po modyfikacji, 
b) przed modyfikacją 

2. Modyfikacja pierścienia zastawki polegała na wprowadzeniu profilowanych krawędzi 
pierścienia, odpowiadających sposobowi montażu zastawki pomiędzy konektorem 
 a komorą, oraz wyznaczeniu trajektorii powierzchni wewnętrznej pierścienia  
(rysunek 14), co miało na celu polepszenie warunków napływu krwi do pompy 
wspomagania serca, uzyskane poprzez zmniejszenie średnicy wewnętrznej konektora  
i wyeliminowanie potencjalnych obszarów stagnacji. Wytyczne zmian tego obszaru 
konstrukcyjnego zostały opracowane w ramach badań szczegółowych opracowania 
konstrukcji pompy ReligaHeart EXT wykonanych w Pracowni Sztucznego Serca  
w Zabrzu.  

 
Rysunek 11. Zastawka serca po modyfikacji: a) zastawka otwarta b) zastawka 

zamknięta 

4. Modyfikacja pierścienia zastawki o średnicy zewnętrznej równej 24,7 mm przed 
dogięciem elementów ustalających dysk. Modyfikacja polegała na zmianie promienia 
zaokrąglenia podstawy elementu z kulką ustalającego położenie dysku (na rysunku 15 
wskazanego strzałką). Zmiana podyktowana była stworzeniem lepszych warunków 
omywania naroża elementu przez przepływającą krew. 

 

Rysunek 12. Dysk płaski 
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Rysunek 13. Dysk wypukło wklęsły, promień krzywizny wynosi 130 mm 

 

Rysunek 14. Pierścień mechanicznej zastawki serca 

 

Rysunek 15. Zmodyfikowany element pierścienia ustalający położenie dysku zastawki 

5. Ponieważ podczas procesu doginania elementu prowadzącego dysk od strony 
napływu krwi (3) stwierdzono uszkodzenia materiału, mikropęknięcia na powierzchni, 
element ten poddany został modyfikacji. Zmiana polegała na dodaniu podcięcia, które 
składało się z dwóch promieni oznaczonych jako (12) oraz (13) widoczne na rysunku 16. 
Podcięcie to miało na celu zmniejszenie naprężeń powstałych podczas procesu 
doginania. 

 

Rysunek 16. Podcięcie elementu (3) 
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Prace nad modelem geometrycznym zastawki w kolejnym okresie były poświęcone 
dwóm kierunkom. Z jednej strony uwzględniano zmiany pierścienia pozwalające na 
montaż zastawki w komorze i w konektorze. Drugi obszar zmian dotyczył zmian 
geometrii elementów ustalających i dysku mający wpływ na charakter przepływu 
w okolicy zastawki. Wykonano wiele zmian kształtu w oparciu o obliczenia numeryczne 
przepływu, doświadczenia eksperymentalne hydrodynamiki przepływu oraz informacje 
pozyskane w czasie montażu zastawek. 

6. Pierwsza seria zmian dotyczyła modyfikacji geometrii zewnętrznej pierścienia 
zastawki. Celem tej modyfikacji było dostosowanie zastawki do montażu w korpusie 
sztucznej komory serca. Zmiany geometrii uwidocznione są na rysunku 17. 
Wprowadzone profile konstrukcyjne w pierścieniu zastawki zostały dodane na 
podstawie opracowanej w Pracowni Sztucznego Serca metodzie montażu  
i zablokowania zastawki w ścianach pompy wspomagania serca. 

 

Rysunek 17. Zmiana geometrii zewnętrznej 
powierzchni pierścienia: 
 a) przed zmianą, 
 b) po zmianie 

 

 

 

7. Do zmian w elementach ustalających zalicza się między innymi dokonaną całkowitą 
zmianę geometrii elementu ustalającego (3) po stronie napływowej mającą na celu 
poprawę struktury przepływającej strugi. W wersji pierwotnej strona napływowa była 
płaska (rysunek 18 a), co negatywnie wpływało na charakter przepływu strugi  
za elementem (3). W fazie przejściowej (rysunek 18 b) element (3) zaczyna się na 
krawędzi wlotowej, a usunięta została płaska powierzchnia po stronie napływowej.  
W wersji ostatecznej (patrz rysunek 18 c) element (3) zaczyna się na krawędzie 
wlotowej pierścienia i ma opływowy kształt, bez płaskiej powierzchni od strony 
napływu krwi. Zmiana dotyczyła wszystkich rozmiarów zastawek. 

 
Rysunek 18. Modyfikacje elementu ustalającego (3): a) przed zmianą,  

b) po zmianie – faza przejściowa, c) po zmianie – faza końcowa 
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8. Kolejną serię zmian zapoczątkowała modyfikacja stopy pierścienia, ustalającej 
położenie dysku w pozycji pełnego zamknięcia (5).  Modyfikacja miała na celu 
zmniejszenie turbulencji przepływającej krwi. W wersji początkowej (rysunek 19 a) 
element (5) miał płaską powierzchnię po stronie napływowej. Powierzchnia ta była 
położona poniżej krawędzi napływowej pierścienia. W wersji przejściowej  
(rysunek 19 b) początek elementu (5) był już na krawędzi napływowej pierścienia.  
W wersji ostatecznej (rysunek 19 c) dodane zostały zaokrąglenia i element (5) przybrał 
bardziej opływowy kształt. 

 

Rysunek 19. Modyfikacje elementu ustalającego (5) zastawki po stronie wypływowej: 
a) przed zmianą, b) po zmianie – faza przejściowa, c) po zmianie – faza końcowa 

9. Następna seria zmian dotyczyła modyfikacji profilu wewnętrznego pierścienia oraz 
krawędzi dysku zastawki. Zmiany miały na celu zmniejszenie turbulencji powstałych 
podczas opływania pierścienia przez krew. Zwiększono promień zaokrąglenia 
wewnętrznego profilu pierścienia (rysunek 20 a) z krawędzi ostrej (H) na bardziej 
łagodną (J) (patrz rysunek 20 b) oraz promień naroża pierścienia z ciasnego (I) 
na szerzej otwarty (K). 

 

Rysunek 20. Zmiana geometrii stopy 
zastawki wypływowej:  
a) przez zmianą,  
b) po zmianie 

 

 

10. Całkowitej zmianie uległ zarys dysku, czyli kształt wargi umożliwiającej prawidłową 
pracę dysku w pierścieniu zastawki. Warga w pierwszej wersji dysku sztucznej zastawki 
serca (rysunek 21 a) miała kształt trójkątny z zaokrągleniami. Nowy kształt wargi dysku 
(rysunek 21 b) ma kształt koła. Zmiana ta miała na celu polepszenie współpracy dysku 
zastawki z jego pierścieniem, co skutkowało bardziej płynną pracą dysku, bez jego 
blokowania w elementach ustalających. Dla wyżej wymienionych zmian zostały 
wykonane rysunki 3D oraz dokumentacja techniczna, która zawiera rysunki 
wykonawcze pierścienia zastawki przed oraz po dogięciu elementu ustalającego, dysk 
oraz rysunek złożeniowy modelu. Dokumentacja techniczna została wykonana dla 
zastawek napływowej oraz wypływowej. 
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Rysunek 21. Zmiana geometrii dysku zastawki: a) przez zmianą, b) po zmianie 

11. Nastąpiła zmiana elementu doginanego w procesie montażu dysku w zastawce.  
W dotychczasowej wersji elementem doginanym był element podtrzymujący dysk od 
strony napływu krwi (3). Po zmianie doginany jest element z kulką, prowadzący dysk od 
strony wypływu krwi (4) (rysunek 3). Modyfikacja ta związana była z trudnościami 
obserwowanymi w procesie doginania elementu (3), czyli z pojawianiem się w procesie 
doginania mikropęknięć materiału. Doginanie elementu (4) polega, tak jak  
w poprzedniej wersji, na przyłożeniu odpowiedniej wartości siły i zmianie kąta 
doginania (rysunek 22). Przyłożenie zbyt małej wartości siły skutkowało niewłaściwym 
położeniem elementu, co z kolei miało wpływ na niewłaściwą pracę dysku zastawki – 
niewłaściwe kąty otwarcia dysku. Zbyt duża siła przyłożona do elementu 
odkształcanego powodowała powstanie śladu stempla w postaci karbu. 

12. Kolejną modyfikacją była zmiana geometrii elementu ustalającego (3) polegająca 
na odgięciu końca elementu w dwóch płaszczyznach (rysunek 23). Przed modyfikacją 
(rysunek 24 a) element (3) był prosty, bez żadnych zakrzywień wzdłuż swojej osi. 
Odgięty został koniec elementu (3). Odgięcie zostało wykonane na około 1/3 długości 
tego elementu (rysunek 24 c). Odgięcie było przeprowadzone w dwóch kierunkach 
(rysunek 24 b), na zewnątrz płaszczyzny wlotowej pierścienia (strzałka do góry) oraz 
równolegle do płaszczyzny pierścienia w kierunku stopy pierścienia (strzałka w lewo).  

 

Rysunek 22. Zmiana geometrii dysku zastawki wypływowej 
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Zmiana ta wprowadzona została dla polepszenia współpracy dysku (2) z elementem 
ustalającym (3). Lepsza współpraca objawia się brakiem „rysowania” powierzchni 
dysku przez czubek elementu (3). Rysy pokazane na rysunku 25 były widoczne  
w miejscu styku z czubkiem elementu ustalającego, tworząc okrąg, co było 
niedopuszczalne w aspekcie długookresowego używania zastawki. Problem został 
wyeliminowany poprzez przesunięcie punktu styku z końca elementu (3) (rysunek 26 a) 
na płaszczyznę oddaloną od końca elementu (3) o około 1/3 jego długości  
(rysunek 26 b) poprzez podgięcie elementu ustalającego. 
 

 

Rysunek 23. Zmiana geometrii elementu (3) zastawki 

 

Rysunek 24. Zmiana geometrii elementu (3) zastawki: a) przed zmianą,  
b) po zmianie, c) po zmianie – widoczna względna długość odgięcia 

 

Rysunek 25. Rysy na powierzchni dysku 
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Rysunek 26. Zmiana geometrii elementu (3) zastawki: a) przed zmianą, b) po zmianie 

Rysunek 27 a przedstawia pierwszą konstrukcję zastawki, która powstała około roku 
2000

9
. Natomiast rysunek 27 b pokazuje ostateczny wygląd sztucznej zastawki serca po 

wprowadzeniu wszystkich modyfikacji opisanych w niniejszym rozdziale. Większość 
wprowadzonych modyfikacji jest trudna do zauważenia przez osobę nie związaną  
z projektem. Jedyna widoczna zmiana dotyczy konstrukcji, a właściwie geometrii 
zewnętrznej powierzchni pierścienia zastawki. Jednakże, zmiany te znacząco wpłynęły 
na jakość pracy sztucznej zastawki serca i możliwość jej prawidłowego zamontowania 
w pompie wspomagania serca. Wyżej przedstawione modyfikacje były znaczącymi 
zmianami jakie zostały przeprowadzone. Oprócz tego typu zmian był szereg drobnych 
modyfikacji, promieni, wymiarów, punktów początkowych danej linii. Wszystkie te 
zmiany miały na celu poprawę współpracy dysku z pierścieniem zastawki, 
wyeliminowanie wszelkiego rodzaju przerw w pracy dysku (blokad), które 
katastrofalnie wpłynęłyby na pracę zastawki w procesie wspomagania pracy serca. 
Zmiany miały również na celu poprawę struktury przepływu krwi przez zastawkę, 
zminimalizowanie gradientów ciśnienia, a także wyrównanie profilu prędkości. 
Wszystkie zmiany weryfikowane były numerycznie oraz doświadczalnie. 

 

Rysunek 27. Dyskowa mechaniczna zastawka serca: a) pierwsza konstrukcja, 
b) konstrukcja ostateczna 

3. Rozwój konstrukcji materiałowej zastawki typu Moll 

Z uwagi na ryzyko powikłań zatorowo zakrzepowych występujących podczas 
mechanicznego wspomagania serca

10, 11
, niezwykle ważnym aspektem konstrukcyjnym 
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zastawki jest dobór odpowiednich materiałów na pierścień i dysk zastawki. Podczas 
wieloletnich badań sprecyzowano wymagania, jakimi powinny charakteryzować się 
materiały stosowane w zastawkach mechanicznych: wywoływanie możliwie 
najmniejszych zaburzeń czynnościowych elementów morfotycznych krwi oraz tkanki 
śródbłonkowej otaczającej zastawkę, odporność na zużycie mechaniczne i strukturalne, 
minimalizowanie zjawiska powstawania zakrzepów, odporność na degradację  
w środowisku fizjologicznym, nieabsorbowanie składników krwi ani nieuwalnianie 
składników obcego pochodzenia do krwiobiegu, podatność na obróbkę technologiczną 
i odporność na sterylizację za pomocą odpowiednich procesów, właściwe wykończenie 
powierzchni

10
. 

W latach 1987 – 1989 prowadzono badania pierwszego prototypu zastawki typu Moll, 
który składał się z pierścienia wykonanego ze stopu odlewniczego stellit  
i dysku wytworzonego z węgla pirolitycznego w procesie pirolizy na rdzeniu 
grafitowym. Ze względu na ówczesne ograniczenia technologiczne, badania prototypu 
wykazały niską wytrzymałość dysku na naprężenia zginające – warstwa węgla ulegała 
pękaniu. W kolejnym prototypie dysk zastawki wytworzono z Delrinu, jednak 
długoterminowe badania zmęczeniowe wykazały ograniczoną odporność dysku na 
cykliczne naprężenia ze strony elementów podtrzymujących dysk w pierścieniu – 
zaobserwowano wytarcia i wyszczerbienia dysku

7
.  

Bazę do wyboru właściwego materiału na dysk nowej, mechanicznej zastawki serca 
stanowił przegląd literaturowy dotyczący materiałów wykorzystywanych  
na pierścienie i dyski mechanicznych zastawek serca stosowanych na świecie. 
Materiałem dominującym na pierścień zastawek aktualnie jest tytan (Medtronic Hall, 
Sorin Carbocast, Omniscience, Lillehei – Kaster, Ultracor, Wada-Cutter, Cooley-Cutter, 
Beall-Surgitool), a na dysk wykorzystywano Derlin (Björk-Shiley Delrin, Kay-Shiley), 
teflon (Wada-Cutter), polietylen (Chitra) i najbardziej rozpowszechniony - węgiel 
pirolityczy (Medtronic Hall, Sorin Carbocast, Omnicarbon, Bjork–Shiley, Omniscience, 
Lillehei – Kaster, Ultracor, Cooley-Cutter, Beall-Surgitool)

12, 13, 14, 15
. 

3.1. Pierścień zastawki 

Ze względu na wysoką biozgodność oraz odporność na biodegradację tytanu  
i jego stopów

7
 materiały te wykorzystane zostały również w konstrukcji pierścienia 

polskiej zastawki mechanicznej. Ze względu na sposób montażu dysku polegający na 
doginaniu elementów pierścieni zastawek serca, stop tytanu Ti6Al4V zdecydowano się 
zastąpić bardziej plastycznym z uwagi na powstałe uszkodzenia materiału bazowego 
(rysunek 28).  

Założono, iż wykonanie pierścienia z bardziej plastycznego materiału - tytanu Grade 2 
będzie rozwiązaniem korzystniejszym, gdyż pozwoli na nieniszczące odkształcenie 
elementów pierścienia podtrzymujących dysk zastawki, a tym samym prawidłowy 
montaż dysku w pierścieniu i bezpieczne użytkowanie protezy zastawki

7
. 
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Rysunek 28. Uszkodzenia materiału bazowego Ti6Al4V podczas montażu dysku  

w pierścieniu. 

3.2. Dysk zastawki 

W ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” opracowano prototypy zastawek do 
zastosowań krótkoterminowych (około 12 miesięcy) z dyskiem wykonanym  
z polieteroketonu (PEEK)

16
 - rysunek 31a. Na zastawkach poddanych testom 

zmęczeniowych obserwowano delikatne wytarcia w postaci bieżni spowodowanej 
kontaktem z trójkątnym "kolcem" tytanowego pierścienia. Jak już wspomniano efekt 
ten stopniowo eliminowano poprzez zmianę geometrii "kolców". 

 

Rysunek 29. Zastawki poddane testom zmęczeniowym: od lewej: stara konstrukcja 
pierścienia zastawki; nowa konstrukcja pierścienia zastawki - odgięcie trójkątnych 

"kolców" od powierzchni dysku 

Dla zwiększenia wytrzymałości powierzchni polimerowego dysku zastawki podjęto 
próby wytworzenia  atrombogennej warstwy powierzchniowej zwiększającej jego 
odporność na ścieranie. W ramach projektu rozwojowego pt. „Opracowanie 
typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór 
wspomagania serca", opracowano metodę wytwarzania na powierzchni dysków  
z PEEKu warstwy węgla diamentopodobnego (DLC - diamond like carbon)

17
 - rysunek 

32b. Zastawki te również poddano testom zmęczeniowym - podobnie jak przypadku 
naturalnego PEEK, obserwowano delikatną, kołową bieżnię - kontakt z tytanowymi 
"kolcami", który nie spowodował jednak odsłonięcia materiału bazowego. 
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Rysunek 30. Zastawka z dyskiem z polimeru 
utwardzonym warstwą węglową typu DLC. 

 

 

Równolegle Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii prowadzi prace nad wytworzeniem 
dysku z węgla szklistego w ramach projektu badawczego „Węglowy dysk dla zastawki 
mechanicznej dla polskich komór wspomagania serca”, w którym opracowano metodę 
wytwarzania dysku o wysokiej twardości i niskiej porowatości z węgla szklistego 
(rysunek 31c).  

 

Rysunek 31. A. Zastawka typu Moll z dyskiem z PEEK; B. Zastawka typu Moll z dyskiem  
z PEEK pokrytym warstwą DLC; C. Węgiel szklisty 

4. Rozwój technologii wytwarzania zastawki typu Moll 

Bardzo ważnym etapem powstawania mechanicznej zastawki serca typu Moll jest jej 
montaż. Właściwe uchwycenie dysku w pierścieniu decyduje o poprawności jej 
działania. Montaż zastawek polega na zamknięciu dysku w uchwytach pierścienia 
zastawki (rysunek 32) za pomocą odpowiedniego stempla (rysunek 33).  

Proces doginania „kolców” prowadzony jest pod kontrolą siły i przemieszczenia. 
Badania procesu doginania prowadzone są na maszynie wytrzymałościowej MTS.  
Za każdym razem prędkość elementu dociskającego wynosi 1 mm/min w trakcie 
doginania oraz 0,2 mm/min przy powrocie, aż do uzyskania poziomu siły 0 N. 
Częstotliwość zbierania danych wynosi 10 Hz. Rejestrowana jest droga jaką przebył 
element dociskający, siła i czas. Prędkość elementu dociskającego przy powrocie jest 
pięciokrotnie mniejsza od prędkości w trakcie doginania „kolców”. Takie ustawienie 
parametrów zapewnia pełną relaksację próbki w trakcie pomiaru. Maszyna 
wytrzymałościowa precyzyjnie mierzy siłę wywieraną na badany materiał i drogę 
elementu dociskającego (z rozdzielczością 1 mikrona). Jednak całkowita droga przebyta 
przez element dociskający nie jest równa wartości dogięcia "kolców" pierścienia, 
ponieważ oprócz "kolców" pierścienia ugina się również cały układ pomiarowy, 
adaptery, czujnik siły. Dodatkowo w trakcie doginania mierzone jest zarówno 
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odkształcenie plastyczne "kolców" jak i odkształcenie elastyczne "kolców", pierścienia i 
całego układu pomiarowego. Aby dokonać pomiaru odkształcenia plastycznego 
"kolców" (trwałego odkształcenia) doginanie "kolców" każdego pierścienia do 
założonej wartości wykonuje się poprzez kilka cykli obciążania  
i odciążania. Odkształcenie plastyczne odczytywane jest w momencie całkowitego 
odciążenia próbki. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe cykle obciążenia 
"kolców" do wartości 1600 N oraz odciążenia do wartości 0 N. 

 

Rysunek 32. Uchwyt ("kolec") doginany podczas montażu dysku w pierścieniu 

 

Rysunek 33. Stempel do doginania „kolców” zastawki - wersja 1 

Maksymalna wartość przesuwu elementu dociskającego w punkcie obciążenia 1600 N 
wynosi 0,9 mm (odkształcenie plastyczne i elastyczne kolców oraz całego układu 
pomiarowego). Przy powrocie w punkcie odciążenia próbki (0 N) pozostaje tylko trwałe 
odkształcenie kolców pierścienia, w tym wypadku wartość 0,51 mm. Cykle 
wykonywano aż do momentu uzyskania żądanego trwałego (plastycznego) 
odkształcenia kolców (rysunek 35 – wykresy od 1 do 4). W momencie uzyskania 
nominalnego przemieszczenia zastawka sprawdzana jest poprawność zamontowania 
dysku w pierścieniu.  
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Rysunek 34. Maszyna wytrzymałościowa MTS Insight. 

 
Rysunek 35. Przykładowy wykres prezentujący zależność siła/droga (Load/Crosshead) 

 w trakcie doginania i odciążania kolców pierścieni 

W trakcie badań obserwowano nadmierne zagniatanie powierzchni kolców przez 
przyrząd doginający ze względu na siły potrzebne do przemieszczenia kolców  
na odpowiedni dystans (rysunek 36).  

 
Rysunek 36. Zastawka typu Moll po montażu:  widoczne wgniecenia i zarysowania 

materiału spowodowane kontaktem ze stemplem doginającym. 
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Rysunek 37. "Kolec" doginany podczas montażu dysku w pierścieniu  

Na podstawie wniosków z wykonanych badań wprowadzono ograniczenia zakresu 
przemieszczenia w trakcie doginania kolców oraz zmiany rodzaju doginanych kolców  
z trójkątnych na przeciwległe kolce z kulką (rysunek 37). Przekrój podstawy kolca  
z kulką wskazywał na warunki mniejszych sił, których trzeba będzie użyć do dogięcia 
kolec o dystans potrzebny do zamknięcia dysku. Ograniczenie dystansu doginania 
zrealizowano poprzez wstępne pochylenie "kolców" w konstrukcji pierwotnej, 
wykonywanej obróbką skrawaniem. Założono, iż powyższe działania zapewnią 
skuteczne wdrożenie powtarzalnej technologii zamykania dysku w zastawkach  
z oczekiwaną dokładnością i powtarzalnością oraz bez uszkadzania powierzchni 
pierścienia. 

Na potrzeby metody montażu skonstruowano odpowiednie narzędzie do prowadzenia 
stempla (rysunek 38). W celu umożliwienia szybkiej wymiany stempla, w razie potrzeby 
zmiany konstrukcji lub w przypadku jego zużycia, stempel skonstruowano z dwóch 
części - rdzenia i wkładki. Geometria wkładki stempla jest odwzorowaniem kształtu 
pierścienia zastawki w pozycji dogiętej. Wkładki są wymienne – odpowiednie dla 
każdego rozmiaru zastawki (rysunek 38). 

 
Rysunek 38. Od lewej: model 3D narzędzia do montażu zastawki - wersja 2; 

dwuczęściowy stempel, rdzeń stempla i wkładka; wkładka odwzorowująca kształt 
doginanego "kolca" 
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Rysunek 39. Zastawka typu Moll po montażu: delikatne  wgniecenia materiału 
spowodowane kontaktem ze stemplem doginającym. 

Proces montażu wykonywany jest w sposób analogiczny do opisanej poprzednio 
metody doginania "kolców" o przekroju trójkątnym. Na "kolcu" zastawki (rysunek 39) 
widoczne są odgniecenia spowodowane kontaktem ze stemplem. Nowa geometria 
zastawki spowodowała ograniczenie zakresu przemieszczenia w trakcie doginania 
kolców z 0,51 mm do 0,18 mm i zmniejszenie siły doginania z 1600N do maksymalnie 
360 N, dzięki czemu obserwowany wcześniej efekt zagniatania powierzchni doginanych 
kolców został ograniczony, w porównaniu do metody doginania kolców o przekroju 
trójkątnym. Osiągnięto rezultat pozwalający na uzyskanie poprawnej jakości 
powierzchni elementów po finalnym ich polerowaniu. 

5. Własności eksploatacyjne zastawki typu Moll w badaniach laboratoryjnych 

Metodologia badań prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN ISO 5840 „Implanty 
sercowo-naczyniowe - Protezy zastawek serca”.  Badania przeprowadzane są  
z zachowaniem należytych wymogów czystości. Podczas każdego testu stosowano 
jednorazowy rezerwuar cieczy w postaci miękkiego, sterylnego worka oraz sterylne 
dreny i łączniki. Badania wykonuje się na wodzie destylowanej. Badania właściwości 
eksploatacyjnych prowadzone są wedle procedury, której uzyskanie oceny pozytywnej 
jest kryterium decydującym o montażu badanej zastawki do pozaustrojowej komory 
wspomagania serca ReligaHeart EXT, a następnie aplikacji protezy do docelowego 
zastosowania. Procedura przebiega dwu etapowo, gdzie w pierwszym etapie zbierane 
są dane o zastawce, które pozwalają zakwalifikować (lub zdyskwalifikować) produkt do 
montażu w protezie wspomagania serca. W kolejnym etapie badane są zastawki 
zamontowane w komorze ReligaHeart EXT celem uzyskania weryfikacji wyników 
uzyskanych w pierwszym etapie badań. 

Etap kwalifikacyjny zastawek typu Moll do montażu w protezie ReligaHeart obejmuje: 

 pomiar przepływów wstecznych statycznych, oraz dynamicznych zastawek typu 
Moll oraz porównanie otrzymanych wyników z wartościami otrzymanymi dla 
materiału referencyjnego, 

 ocenę kinetyki zamykania zastawki na podstawie filmu szybkiego, 

 pomiar kąta otwarcia dysku i pola powierzchni przepływu swobodnego przez 
zastawkę. 
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Etap weryfikacji uzyskanych wyników dla komory ReligaHeart EXT wraz  
z zamontowanymi zastawkami typu Moll obejmuje: 

 pomiar przepływów wstecznych statycznych oraz dynamicznych zastawek typu 
Moll oraz porównanie otrzymanych wyników z wartościami otrzymanymi dla testu 
referencyjnego, 

 ocena pracy zastawek na podstawie analizy poklatkowej materiału filmowego 
wykonanego kamerą szybką, 

 pomiar przebiegów dynamicznych pracy komory wraz z badaniem kontrolnym 
przepływu medium przez zastawki. 

5.1. Pomiar przepływów wstecznych statycznych oraz dynamicznych zastawek typu 
Moll oraz porównanie otrzymanych wyników z wartościami otrzymanymi dla 
materiału referencyjnego 

Stanowisko składa się z testera, w którym montowana jest zastawka, podłączonego do 
zbiornika z wodą i do komory wspomagania wymuszającej przepływ cieczy przez 
badaną zastawkę. W zależności od konfiguracji stanowiska umożliwia ono badanie 
przepływów wstecznych statycznych oraz dynamicznych przez badane zastawki. 
Konstrukcja testera pozwala na pomiar różnicy ciśnień występujących na zastawce, 
pomiar przepływu medium przez zastawkę oraz z uwagi na wykonanie go  
z przeźroczystych materiałów nagranie filmu poklatkowego nagrywanego z prędkością 
1200fps. Napęd pneumatyczny protezy realizowany jest za pomocą jednostki sterującej 
pomp wspomagania serca - POLPDU 402. Schemat stanowiska został przedstawiony na 
rysunku nr 40. 

 

Rysunek 40. Schemat stanowiska do pomiarów przepływów wstecznych. 

Tester umożliwia badanie różnych rozmiarów zastawek typu Moll - zastawek 
napływowych i wypływowych pompy ReligaHeart EXT. Zastawka montowana jest  
w gnieździe dedykowanym do każdego rozmiaru zastawki. Gniazda zapewniają szczelny 
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montaż zastawki na obwodzie tytanowego pierścienia, tak by pomiar przepływu przez 
kanał zastawki był możliwie najpewniejszy.  

 

Rysunek 41. Zależność statycznego przepływu wstecznego od ciśnienia sterującego 

Etapem procedury następującym po wykonaniu pełnego panelu badań przepływów 
jest analiza wyników i odniesienie je do wartości referencyjnych. Bazę danych wartości 
referencyjnych stanowią wyniki badań uzyskane w badaniu komercyjnie dostępnych 
modeli mechanicznych zastawek jednodyskowych Medtronic Hall. Na rysunku nr 41 
przedstawiono przykładowy wykres przedstawiający wyniki badań przepływów 
wstecznych dla dwóch zastawek typu Moll w odniesieniu do wartości referencyjnych  
z naniesionym przedziałem ufności. Kwalifikacja zastawki wymaga, aby uzyskane wyniki 
badań statycznych przepływów wstecznych nie były większe od wartości 
referencyjnych wraz z ich przedziałem ufności. Przedstawiona na czerwono seria 
pomiarowa przedstawia zastawkę, która nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych ze 
względu na wystąpienie przez nią przepływów wstecznych będących większymi od 
wartości referencyjnych. Dla porównania przedstawiono wyniki uzyskane przez 
zastawkę zaznaczoną na zielono, która uzyskała pozytywny wynik w badaniach 
kwalifikacyjnych. Jej wsteczne przepływy statyczne są mniejsze niż wymagane  
w procedurze kwalifikacji. 

5.2. Ocena kinetyczna sposobu zamykania się zastawki na podstawie filmu szybkiego.  

Stanowisko pomiaru oceny kinematycznej sposobu zamykania się zastawki jest ściśle 
zintegrowane ze stanowiskiem pomiaru przepływów wstecznych statycznych oraz 
dynamicznych zastawek typu Moll. Rejestracja materiału filmowego dokonywana jest 
za pomocą kamery szybkiej z prędkością 1200fps. Analiza materiały filmowego 
(fragment cyklu pracy zastawki został przedstawiony na rysunku 42) pozwala na 
wyznaczenie czasu trwania fazy zamykania zastawki oraz na uchwycenie dysfunkcji jej 
działania, które są informacją o mechanicznych defektach zastawki.  



Polska mechaniczna zastawka dyskowa typu MOLL przeznaczona do stosowania w pulsacyjnych pompach 

wspomagania serca ReligaHeart EXT 

151 

   

Rysunek 42. Etapy pracy zastawki 

Mechaniczne dysfunkcje, jakie mogą wystąpić to: blokowanie się dysku w elementach 
prowadzących, niedomykalność dysku lub opieranie się dysku o pierścień zastawki. 
Każda z wyżej wymienionych dysfunkcji jest okolicznością dyskwalifikującą zastawkę  
z montażu w pompie ReligaHeart

®
. 

5.3. Pomiar kąta otwarcia dysku i pola powierzchni przepływu swobodnego. 

Badania zastawek rejestrowane są w postaci dokumentacji fotograficznej o wysokiej 
rozdzielczości, wykonanej na dedykowanym stanowisku. Parametrami podlegającymi 
badaniu jest kąt otwarcia dysku (rysunek 43) oraz pole swobodnego przepływu 
(rysunek 44). 

 

Rysunek 43. Zastawka typu Moll w badaniu kąta otwarcia 

W dalszej części badań, gdy zastawki uzyskały kwalifikację i zostały umieszczone  
w pompie ReligaHeart EXT ich praca podlegała podobnej ocenie jak dla zastawek przed 
zamontowaniem (rysunek 45). Ocenie podlegają: stopień domknięcia zastawki, 
balotowanie dysku w płynącej strudze i przebieg procesu zamykania zastawki. 
Rejestracji obrazu dokonywano kamerą cyfrową z prędkością 1200fps i analizowano 
poklatkowo. Powtórzenie badania zastawek zamontowanych w pompie ma na celu 
wykrycie ewentualnych wad w pracy zastawki, spowodowanych jej montażem  
w pompie. 
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Rysunek 44. Zastawka typu Moll w badaniu pola przepływu 

 

Rysunek 45. Fotografia zastawek typu Moll zamontowanych w komorze  
ReligaHeart EXT. 

5.4. Pomiar przebiegów dynamicznych pracy komory wraz z badaniem kontrolnym 
przepływu medium przez zastawki. 

W celu wydania ostatecznej opinii o uzyskaniu pozytywnej oceny badań 
hydrodynamicznych komory ostatnim etapem badań jest ponowny pomiar przebiegów 
dynamicznych pracy zastawek typu Moll zamontowanych w komorze. Badaniu 
podlegały ciśnienia hydrodynamiczne mierzone na wlocie i wylocie do komory oraz 
przepływy. Ponowienie badania z etapu kwalifikacji zastawek typu Moll do montażu  
w pompach, ma celu wychwycenie dysfunkcji w działaniu zastawki, spowodowanych 
mechanicznym uszkodzeniem w trakcie ich montażu w pompie ReligaHeart. 

6. Podsumowanie 

Celem pracy badawczej było opracowanie, na bazie pierwotnego projektu zastawki 
typu Moll, konstrukcji zastawki przystosowanej do zastosowania w pulsacyjnych 
pompach wspomagania serca ReligaHeart EXT. W przebiegu pracy badawczej 
dokonano oceny pierwotnej konstrukcji zastawki w badaniach laboratoryjnych, 
wyprowadzono wnioski i zmodyfikowano konstrukcję zastawki – wprowadzając istotne 
zmiany w układzie zarówno dysku i pierścienia, poprawiające walory statyczne  
a przede wszystkim aspekty dynamiki jej pracy. W działaniu równoległym do prac 
konstrukcyjnych wykonano prace badawcze opracowania technologii i narzędzi do 
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wytwarzania zastawek. W wyniku kompleksowych prac badawczych opracowano 
finalną konstrukcję zastawki i wdrożono technologię jej wytwarzania. Wykonano 
badania kwalifikacyjne partii prototypowej zastawek w zakresie oceny samej zastawki 
jak i jej funkcjonowania w pompie ReligaHeart EXT. Na podstawie wyników badań, 
potwierdzających poprawne własności zastawek wdrożono je do produkcji partii 
informacyjnej pomp ReligaHeart EXT w celu wykonania badań przedklinicznych –  
w tym doświadczalnych na zwierzętach. Pozytywny rezultat tych badań doprowadził do 
uruchomienia badań klinicznych protezy ReligaHeart EXT, zaplanowanych dla 
weryfikacji klinicznej protezy i uzupełnienia wymagań zasadniczych protezy dla jej 
certyfikacji na znak CE a w konsekwencji wprowadzenia do rutynowego stosowania 
klinicznego.  

Osiągnięte rezultaty pracy badawczej uprawniają do wyciągnięcia wniosku, że cel jej 
realizacji został osiągnięty – pod postacią wyposażenia nowej generacji pulsacyjnej 
pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT w zastawki typu Moll, które pozwoliły 
zastąpić oryginalną własną konstrukcją stosowane wcześniej zastawki importowane.  
Taki efekt ma szczególne znaczenie dla przyszłości polskich protez serca – dostarcza 
konstrukcji pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT zastawkę dedykowaną 
specjalnie do jej budowy oraz uniezależnia jej produkcję i rozwój od zjawisk związanych 
ze niepożądanymi skutkami działań obcego producenta, na przykład takich jak 
zaniechanie produkcji. 
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Streszczenie 

W ramach oceny biozgodności pozaustrojowej, pulsacyjnej protezy wspomagania serca 
ReligaHeart EXT, wykonano pełen panel badań biologicznych zgodnie z wytycznymi 
normy PN EN ISO 10993 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych”. Przeprowadzono 
wstępne badania in vitro (hemoliza w kontakcie bezpośrednim, cytotoksyczności, 
trombogenność powierzchni) i in vivo (reakcja zapalna po implantacji w mięsień) 
biomateriałów dedykowanych do konstrukcji protez serca – polimerów Bionate II 90A 
i 55D. Następnie składowe systemu wspomagania serca mające bezpośredni kontakt 
z przepływającą krwią poddano badaniom ostrej trombogenności in vitro. Oceniono 
właściwości trombogenie jednodyskowej zastawki mechanicznej typu MOLL oraz kilku 
prototypów protezy ReligaHeartEXT. Dodatkowo przeprowadzono analizę uszczelnień 
protez naczyniowych opracowanych w ramach programu „Polskie Sztuczne Serce”, do 
oceny przesączalności krwi przez uszczelnione grafty zastosowano własny model 
badawczy. W ramach finalnej oceny biologicznej prototypu pozaustrojowej protezy 
serca przeprowadzono 12 eksperymentów in vivo na dużych zwierzętach. Uzyskane 
wyniki potwierdził wysoką biozgodność polimerów konstrukcyjnych: w wyniku kontaktu 
biomateriałów z komórkami i tkankami nie obserwowano hemolizy erytrocytów, 
cytotoksycznego wpływu badanych materiałów na fibroblasty oraz reakcji zapalnej po 
wszczepieniu implantów wykonach z polimerów konstrukcyjnych w mięsień zwierząt 
doświadczalnych. Badania ostrej trombogenności potwierdziły niskie ryzyko wystąpień 
zmian zakrzepowych w obrębie badanych zastawek i protez serca. W ramach oceny 
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przesączalności krwi przez uszczelnione protezy naczyniowej, została wyłoniona 
powłoka o przesączalności 0ml/min/cm

2
. Wykonane badanie przedkliniczne na 

zwierzętach potwierdziły funkcjonalność, stabilność oraz bezpieczeństwo stosowania 
protezy ReligaHeart EXT w trakcie mechanicznego wspomagania serca. 

1. Wstęp 

Mechaniczne wspomaganie serca przeznaczone jest do terapii pacjentów ze schyłkową 
niewydolnością serca stanowiąc pomost do transplantacji lub w wybranych 
przypadkach umożliwiającym regenerację mięśnia sercowego [1]. Pozaustrojowe, 
pulsacyjne systemy przeznaczone są do krótkoterminowego i średnioterminowego 
wspomagania serca, charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem stosowania ze 
względu na zastosowanie przeziernych materiałów konstrukcyjnych oraz możliwością 
łatwej i szybkiej wymiany. Duża zaletą tego systemu w porównaniu do protez 
wspomagania serca najnowszej generacji jest charakter przepływu generowany przez 
protezy pneumatyczne, zbliżony do fizjologicznego. Przepływ pulsacyjny ma 
pobudzający wpływ na baroreceptory w większym stopniu niż przepływ ciągły, przy 
zachowaniu tych samych średnich poziomów przepływu i ciśnienia, co wpływa na 
mniejsze obkurczenie się naczyń obwodowych i tym samym zmniejszenie obciążenia 
lewej komory. W ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” zostały opracowane 
i wdrożone materiały charakteryzujące się wysoką biokompatybilnością oraz 
opracowane konstrukcje protez wspomagania serca minimalizujące ryzyko powikłań 
zakrzepowo-zatorowych. Badania biologiczne wyrobów medycznych obejmują szeroki 
wachlarz analiz dobierany w zależności od przeznaczenia, rodzaju kontaktu z ciałem 
pacjenta oraz czasem ekspozycji na dany wyrób medyczny. Pompy wspomagania serca 
ze względu na postać (implant), kontakt z przepływającą krwią oraz czas implantacji 
powyżej 30 dni wymagają szerokiego spektrum badań pod kątem biokomatybilności. 
Pozaustrojowa proteza wspomagania serca ReligaHeart EXT została przeznaczona do 
wspomagania serca pacjenta przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności 
od terapii docelowej. Zarówno materiały jak i konstrukcje protez zostały poddane 
pełnemu zakresowi badań biologicznych zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 10993 
„Biologiczna ocena wyrobów medycznych”. Badania biologiczne prototypu protezy 
przed dopuszczeniem do badań klinicznych zostały przeprowadzone w 3 etapach. 
W pierwszym etapie ocenie podlegała biokompatybilność zastosowanych do 
konstrukcji protez materiałów po procesie przetwórstwa [2-6]. Zastosowane 
biomateriały jako surowiec charakteryzują się wysoką, potwierdzona w licznych 
badaniach biokompatybilnością jednak ze względu na proces przetwórstwa surowca 
niezbędny do otrzymania finalnych detalów do konstrukcji protezy, koniecznym było 
przeprowadzenie własnych badań biozgodności mających na celu potwierdzenie 
bezpieczeństwa stosowania wyrobu. Zostały wykonane badania hemolizy krwi ludzkiej 
w kontakcie bezpośrednim[3], trombogenności powierzchni, oddziaływania 
cytotoksycznego na komórki ssaków oraz dokonano charakterystyki chemicznej 
polimerów przed i po procesie przetwórstwa. Dodatkowo dla potwierdzenia 
uzyskanych wyników przeprowadzono badania  oceny reakcji zapalnej po implantacji 
w mięsień zwierząt doświadczalnych, jest to najbardziej bezpośredni sposób oceny 
potencjalnego wpływu materiału na żywe tkanki [6]. Wykonane badania potwierdziły 
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biozgodność i stabilność chemiczną polimerów poddanych procesowi przetwórstwa. 
W kolejnym etapie przeprowadzono ocenę gotowych elementów systemu 
wspomagania serca oraz prototypów badanej protezy [7-15]. Zostały wykonane 
badania ostrej trombogenności in vitro umożliwiające otrzymanie w ciągu kilku godzin 
doświadczenia skrzeplin o wyglądzie i umiejscowieniu odpowiadającemu 
długoterminowej pracy in vivo. Metoda ta stanowi ostatni etap analiz in vitro, 
dopuszczający badany wyrób do zastosowania w przedklinicznych doświadczeniach na 
dużych zwierzętach. Badaniu poddano jednodyskowe zastawki typu Moll, 
przeznaczone do stosowania w pulsacyjnych protezach wspomagania serca oraz pięć 
prototypów protezy ReligaHeart EXT. Przeprowadzone oceny potwierdziły niskie 
właściwości trombogenie badanych protez i zastawek. Dodatkowo w ramach drugiego 
etapu przeprowadzono analizę opracowanych w ramach programu „Polskie Sztuczne 
Serce” uszczelnień protez naczyniowych pod kątem ich przesączalności dla  krwi 
[16,17]. W tym celu opracowaną własną metodę badania, oddającą w pełni warunki 
stosowania protez naczyniowych w systemie wspomagania serca. W wyniku 
wykonanych badań wybrano metodą uszczelnienia o przesączalność 0ml/min/cm

2
. Na 

podstawie wyników uzyskanych w ramach dwóch wcześniejszych etapów 
zakwalifikowano protezę ReligaHeart EXT do przedklinicznych badań na dużych 
zwierzętach[18-22]. Długoterminowa praca protezy w ramach badań in vivo z krążącą 
żywą krwią, posiadającą aktywny układ krzepnięcia jest jedyną metodą do pełnej oceny 
skutków oddziaływania powierzchni protezy na krew oraz oddziaływania krwi na 
powierzchnie wewnętrzną protezy, co pozwala uzyskać informację o jednym 
z zasadniczych aspektów działania protezy – jej trombogenności i stabilności 
materiałowej. Do doświadczeń ze względu na podobieństwa anatomiczne serca 
i fizjologii krwi jak zwierzęta eksperymentalne wybrano świnie rasy Wielka Biała Polska. 
Od ponad dwudziestu lat świnie zastępują psy, jako model chirurgiczny 
w prowadzonych badaniach. W doświadczeniach kardiochirurgicznych świnie jako 
model doświadczalny znalazły szczególne zastosowanie w Polsce pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Początkowo były to procedury 
krótkoterminowe lub ostre związane z transplantacją serca, nerek, wątroby, zabiegami 
na samym sercu w celu dania zespołom chirurgicznym możliwości testowania nowych 
metod i kończyły się na sali operacyjnej humanitarną eutanazją zwierzęcia lub 
w krótkim parogodzinnym terminie po opuszczeniu sali operacyjnej bez wybudzenia 
i przywrócenia naturalnych funkcji życiowych zwierzęcia doświadczalnego. W ramach 
doświadczenia wykonano zabiegi implantacji pozaustrojowej protezy wspomagania 
serca w pełnym znieczuleniu i zabezpieczeniu przeciwbólowym. Zwierzęta po zabiegu 
oraz protezy objęto szczegółową obserwacją która trwała od 3 do 40 dni w zależności 
od etapu badań. W trakcie doświadczeń monitorowano stan zwierząt oraz prowadzono 
obserwacje protez pod kątem oceny ewentualnego gromadzenia się materiału 
zatorowego. Po zakończeniu obserwacji zwierzęta poddawano w humanitarny sposób 
eutanazji. Następnie przeprowadzono autopsję z oceną stanu narządów miękkich oraz 
pobrano do analizy histopatologicznej wycinki tkanek i narządów w celu 
przeprowadzenia oceny pod kątem wystąpienia objawów ognisk niedokrwiennych 
zatorowych, krwotocznych lub zapalnych [18-22]. W sumie przeprowadzono 
12 doświadczeń, 9 krótkoterminowych i 3 długoterminowe. 
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Efektem zrealizowanych prac doświadczalnych jest przygotowanie do badań 
klinicznych protezy pozaustrojowego wspomagania serca, posiadającej dzięki 
wykorzystaniu zaawansowanych technologii konstrukcyjnych niską trombogenność, 
wysoką stabilność i wytrzymałość w długoterminowej pracy. 

2. Badania biozgodności materiałów konstrukcyjnych pompy  

Materiałem poddanym badaniom zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 10993 były 
polimery konstrukcyjne protezy ReligaHeart EXT po procesie przetwórstwa: 

 Polimer poliwęglan uretanowy BIONATE 90 A (DSM) - przeznaczony do 
konstrukcji czaszy krwistej oraz systemu membran 

 Polimer poliwęglan uretanowy o mniejszej twardości BIONATE 55 D (DSM) - 
przeznaczony do konstrukcji czaszy pneumatycznej oraz konektorów. 

 Polimer poliuretan Chromoflex AR/LT (AdvanSource) – materiał odniesienia o 
zdefiniowanej i zaakceptowanej klinicznie biokompatybilności. 

Badane materiały charakteryzują się wysoką biozgodnością jako surowce jednak biorąc 
po uwagę procesy technologiczne jakim są poddawane w trakcie produkcji protez 
serca oraz ze względu na ich przeznaczenie, wymagane było przeprowadzenie oceny 
biozgodności z wykorzystaniem panelu badań in vivo i in vitro zgodnie z normą 
PN EN ISO 10993 materiałów przetworzonych jako elementy protez serca [2]. Próbki 
wyżej wymienionych materiałów zostały przygotowane w sposób reprezentatywny dla 
gotowego wyrobu medycznego. 

2.1. Ocena hemokompatybilności  

2.1.1. Hemoliza w kontakcie bezpośrednim 

Przedmiotem badania była ocena oddziaływania polimerów konstrukcyjnych pompy 
ReligaHeart EXT po przetwórstwie na składniki czerwonokrwinkowe. Do badań 
przygotowano próbki w postaci krążków wykonanych z gotowych elementów pompy 
(po procesie przetwórstwa), sterylizowanych tlenkiem etylenu. Badane polimery 
konstrukcyjne Bionate II 90A, 55 D oraz ChronoFlex AR/LT kontaktowano z krwią ludzką 
pozyskaną z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Polimery 
testowano w warunkach wolnego mieszania, w podwyższonej temperaturze, przez 
8 i 24 godziny. Ocenie poddano stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu (analizator Low 
HB - HemoCue), wskaźniki czerwonokrwinkowe (Mindray BC Vet), stężenia 
hemoglobiny całkowitej i liczby krwinek czerwonych (weterynaryjny analizator 
hematologiczny Mindray BC Vet), wyliczono Indeks Hemolizy i Stopień Hemolizy 
zgodnie z ASTM F 756 00. Dodatkowo wykonano rozmazy krwi oceniając budowę 
morfologiczną krwinek czerwonych  

Rezultaty eksperymentu przeprowadzonego w oparciu o PN EN ISO 10993-4 wykazały, 
iż badane polimery konstrukcyjne Bionate II 90A, 55D i polimer AR/LT po 
przetwórstwie w kontakcie z pełną krwią ludzką nie wywołują działania 
hemolitycznego, nie zmieniają obrazu morfologicznego erytrocytów oraz nie wpływają 
istotnie na wartości parametrów układu czerwonokrwinkowego [3], (Rys.1).  
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2.1.2. Ocena trombogenności powierzchni biomateriałów konstrukcyjnych 

Przedmiotem przeprowadzonego badania była ocena wpływu polimerów 
konstrukcyjnych na trombocyty krwi przeprowadzona z użyciem analizatora Impact-R 
[4]. Badaniom poddano krążki wykonane z gotowych elementów pompy (po procesie 
przetwórstwa), sterylizowanych tlenkiem etylenu. Badania prowadzono dla 3 grup 
badawczych, wszystkie w 5 powtórzeniach: próby ślepej, kontroli ujemnej – 
z materiałem referencyjnym oraz grupie badanej w skład, której wchodził trzy 
testowane biomateriały Bionate II 90A, Bionate II 55D i ChronoFlex AR/LT. Badane 
polimery kontaktowano z krwią ludzką w warunkach sił ścinania „sheare stress”. Po 
teście Impact-R krew z nad celek poddano ocenie z użyciem cytometrii przepływowej 
a trombogenność powierzchni polimerów konstrukcyjnych analizowano z użyciem 
mikroskopu fluorescencyjnego. Aktywność i agregację leukocytów i płytek krwi 
oceniano przy użyciu przeciwciał CD 45 (leukocyty) i CD 62 (P selektywna płytek krwi). 

HGB [g/l] RBC [x1012/L] MCV [fL] MCH [pg] MCHC  [g/L]

parametr wyjściowy krwi 183,0 5,5 98,3 30,24 308

próba ślepa 178,8 5,776 99,14 30,9 314,6

krew poddana warunkom eksperymentu 176,2 5,74 99,84 30,48 305,4

Bionate 90 A 180 5,824 99,8 30,8 308,8

Bionate 55 D 180 5,82 99,72 30,86 309,8

AR/LT 183 5,9 99,92 31,12 311,6
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Wyniki wskaźników czerwonokrwinkowych                                    
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Rys. 1 Zestawienie wyników wskaźników czerwonokrwinkowych, hemoglobiny i liczby 
krwinek czerwonych po 8 godzinach kontaktu polimerów konstrukcyjnych z medium 
badawczym. 

Uzyskane wyniki (Rys.2,3) wykazały, iż badane polimery konstrukcyjne po 
przetwórstwie Bionate II 90A, 55 D oraz Chronoflex AR/LT  nie wykazywały istotnych 
cech trombogenności i aktywacji układu płytkowo-leukocytarnego (w układzie 
receptorowym CD 62P-CD45 pozytywnym) [5].  
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Rys. 2. Wartości mediany komórek leukocytów CD45 pozytywnych, płytek krwi CD62P 

pozytywnych oraz agregatów leukocytarno-płytkowych w badanych materiałach 
(próbki bez biomateriału n=5, Bionate 90A n=5, Bionate 55D n=5, AR/LT n=4 z użyciem 

cytometru przepływowego. 
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Rys. 3. Wartości mediany komórek leukocytarnych CD45 pozytywnych, płytkowych 

CD62P pozytywnych oraz agregatów leukocytarno-płytkowych w badanych 
polimerach konstukcyjnych po przetwórstwie (próbki bez biomateriału n=5,  

Bionate 90A n=5, Bionate 55D n=5, AR/LT n=4) w mikroskopie fluorescencyjnym. 

2.2 Badania cytotoksyczności in vitro. 

Celem przeprowadzonego badania była ocena oddziaływania cytotoksycznego 
badanych materiałów konstrukcyjnych na komórki ssaków w hodowli in vitro. Badanie 
przeprowadzono na krążkach wykonanych z gotowych elementów pompy, 
sterylizowanych tlenkiem etylenu. Do badań toksyczności zastosowano linie 
komórkowe fibroblastów klon L 929 z American Type Culture Collection (ATCC). Przed 
wykonaniem testu komórki pasażowano tak aby osiągnąć około 75% konfluencję.  
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Rys.4. Wartości bezwzględne liczby komórek nekrotycznych wykazujących czerwoną 

fluorescencję w polu widzenia w badanych materiałach w teście cytotoksyczności 
bezpośredniej. 

Krążki poddano 48 godzinnemu kontaktowi z fibroblastami mysimi. Po zakończeniu 
inkubacji, oceniano hodowlę komórkową pod względem liczby martwych komórek, 
wybarwiając hodowlę jodkiem propidyny. Liczbę martwych komórek oceniano 
z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Uzyskane wyniki (Rys. 4-7) potwierdziły 
brak cytotoksycznego wpływu badanych materiałów na komórki ssaków.  

 
Rys.5. Ocena mikroskopowa badanych krążków materiału Bionate II 90A w teście 

cytotoksyczności bezpośredniej. Po lewej - komórki nekrotyczne wykazujące czerwoną 
fluorescencję. Po prawej - obraz mikroskopowy komórek nekrotycznych oraz komórek 

żywych (nie wykazujących czerwonej fluorescencji). 

 
Rys. 6. Ocena mikroskopowa badanych krążków materiału Bionate II 55D w teście 

cytotoksyczności bezpośredniej. Po lewej: komórki nekrotyczne wykazujące czerwoną 
fluorescencję. Po prawej - obraz mikroskopowy komórek nekrotycznych oraz komórek 

żywych ( nie wykazujących czerwonej fluorescencji). 
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Rys. 7 Ocena mikroskopowa badanych krążków materiału Chronoflex AR/LT w teście 
cytotoksyczności bezpośredniej. A: komórki nekrotyczne wykazujące czerwoną 

fluorescencję, B - obraz mikroskopowy komórek nekrotycznych oraz komórek żywych 
(nie wykazujących czerwonej fluorescencji). 

Przeprowadzone badania zgodnie  z PN EN ISO 10993-5  wskazują, iż badane polimery 
konstrukcyjne po przetwórstwie Bionate II 90 A i 55 D, Chronoflex AR/LT nie są 
cytotoksyczne [4]. 

2.3. Badania miejscowej reakcji po implantacji. 

Przedmiotem doświadczenia była ocena reakcji zapalnej po implantacji. Badania 
przeprowadzono na królikach nowozelandzkich białych, obojga płci. Zwierzęta 
doświadczalne podzielono na grupy ze względu na implantowany materiał oraz 
wydzielono dwie grupy kontrole- króliki poddane zabiegowi bez implantacji materiału 
oraz króliki nie poddane zabiegowi: 

 Grupa 1: 5 zwierząt doświadczalnych  z wszczepionymi implantami Bionate II 
55D  

 Grupa 2: 5 zwierząt doświadczalnych  z wszczepionymi implantami Bionate II 
90A  

 Grupa 3: 3 zwierzęta doświadczalne  poddane zabiegowi  bez wszczepionych 
implantów  

 Grupa 4: 2 zwierzęta doświadczalne  niepoddane zabiegom chirurgicznym   

 Grupa 5: 5 zwierząt doświadczalnych  z wszczepionymi implantami AR/LT  

Implanty przygotowano z badanych materiałów przygotowano w postaci foli 
o wymiarach 5.0 x 5.0mm, które następnie poddano sterylizacji tlenkiem etylenu. 
W mięśnie grzbietowe królików wszczepiano po jednym implancie po obu stronach 
kręgosłupa. Obserwację zwierząt prowadzono przez okres 30 dni.  W trakcie obserwacji 
monitorowano wygląd blizny pooperacyjnej oraz zachowanie zwierząt. W trzydziestym 
dniu po zabiegu zwierzęta zostały poddane eutanazji i badaniu autopsyjnemu w trakcie 
którego poddano oględzinom wygląd miejsc implantacji oraz organy wewnętrzne 
zwierząt. Po rozpreparowaniu tkanki podskórnej do badań pobrano wycinki dwóch 
mięśni grzbietowych z implantem, węzły chłonne najbliższe miejscu implantacji oraz 
narządy wewnętrzne: serce, grasicę, wątrobę, śledzionę, nerki. Przed zabiegiem oraz 
po zakończeniu obserwacji od zwierząt pozyskano próbki krwi do oceny markerów 
stanu zapalnego (morfologia krwi, białko ostrej fazy CRP i rozmaz manualny). 
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Rys. 8 . Zdjęcia przedstawiające różne etapy oceny biozgodności badanych polimerów 
konstrukcyjnych: a-b przygotowanie do zabiegu implantacji, c- eutanazja,  

d- wycinki wybranych narządów wewnętrznych, e- obraz histologiczny węzła 
chłonnego, f- obraz histologiczny mięśnia sercowego. 

Wyniki morfologii, CRP i obrazu mikroskopowego krwi obwodowej po 30 dniowym 
okresie obserwacji zwierząt były prawidłowe, mieściły się w przedziale wartości 
referencyjnych, co świadczyło o prawidłowych procesach gojenia się rany 
pooperacyjnej. Powyższe wnioski potwierdzono badaniami sekcyjnymi. Wyniki oceny 
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histopatologicznej badanych narządów wewnętrznych dla wszystkich grup badawczych 
były prawidłowe. Całokształt badań histologicznych nie wykazał cech ostrego czy 
przewlekłego, trwałego uszkodzenia badanych narządów. Proces gojenia 
zaobserwowany w miejscu implantacji wskazywał na prawidłową postępującą 
kolagenizację blizny z ustępowaniem procesu zapalno-resorpcyjnego.  

Uzyskane wyniki badań prowadzonych badań morfologicznych, białka ostrej fazy jak 
i histologicznych świadczą o prawidłowych procesach gojenia się rany pooperacyjnej, 
zarówno w grupie badanej królików jak i kontrolnej. Wszystkie obserwowane zmiany w 
obrazie histologicznym są wynikiem fizjologicznego tworzenia się ziarniny wokół 
implantu. Nie obserwowano reakcji zapalnej dla wszczepionych badanych polimerów 
konstrukcyjnych po przetwórstwie Bionate II 90A, 55 D i AR/LT [6]. 

2.4. Badania działania drażniącego i działania uczulającego na skórę. 

2.4.1. Działanie alergizujące na skórę. 

Zgodnie z założeniami normy PN EN ISO 10993 – 10, badania działania alergizującego 
na skórę należy przeprowadzić w dwóch etapach z zastosowaniem królików jako 
zwierząt doświadczalnych. W pierwszym etapie doświadczenia zwierzęta podawane są 
jednokrotnej ekspozycji na badany materiał. Doświadczenie polega na kontaktowaniu 
próbek materiałów lub wyciągu z badanego materiału ze skórą na grzbiecie zwierzęcia 
przez okres 4 godzin. Następnie zwierzęta podlegają obserwacji: wszelkie zmiany 
skórne jak rumień i obrzęk są dokumentowane. Na podstawie zaobserwowanych 
zmian wyliczany jest pierwotny wskaźnik podrażnienia. Po pozytywnym przejściu tego 
etapu zwierzęta poddawane są ekspozycji wielokrotnej. Materiał nakładany jest na 
skórę zwierząt przez 4 godzinny dziennie, maksymalnie do 21 dni. Po zakończeniu 
ekspozycji wielokrotnej sprawdzany jest stan skóry zwierzęcia pod kątem 
występowania obrzęku lub rumienia. Ostatecznym wynikiem badania jest wskaźnik 
skumulowanego podrażnienia, obliczany na podstawie intensywności 
zaobserwowanych zmian skórnych. 

Zdecydowano się na przeprowadzenia badania metodą inną niż zaproponowana 
w wyżej wymienionej normie. Motywem działania było ograniczenia liczby i cierpienia 
zwierząt doświadczalnych. Modyfikacja metody normatywnej polegała na ocenie 
działania drażniącego na skórę badanych materiałów przeprowadzonej w trakcie badań 
przedklinicznych pozaustrojowej pompy wspomagania serca przeprowadzanej 
w ramach badań in vivo na dużych zwierzętach. Ze względu na wielkość i analogie 
anatomiczne serca i fizjologii krwi do badań jako zwierzęta doświadczalne wybrano 
świnie rasy Wielka Biała Polska. 

Badana proteza miała bezpośredni kontakt ze skórą na grzbiecie zwierzęcia przez co 
najmniej 4 godzinny dziennie. Eksperymenty przeprowadzono dla 12 zwierząt 
doświadczalnych. Wyniki badań alergizujących w obrębie obserwowanego obszaru 
skóry zwierząt z pompą Religa Heart EXT nie wykazały obrzęku i rumienia.  
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2.4.2. Działanie alergizujące śródskórnie – badanie dodatkowe dla kaniul z materiału 
PCV. 

Zgodnie z założeniami normy PN EN ISO 10993 – 10, badanie należ przeprowadzić 
według przedstawionej poniżej metodyki z zastosowaniem królików jako zwierząt 
doświadczalnych. Z badanego materiału przygotowywane są dwa wyciągi 
w rozpuszczalniku polarnym i niepolarnym. Zwierzętom na grzbiecie usuwana jest 
sierść a następnie wzdłuż grzbietu po lewej i po prawej stronie wstrzykiwany jest 
wyciąg z badanego materiału w rozpuszczalniku polarnym, rozpuszczalnik polarny, 
wyciąg z badanego materiału w rozpuszczalniku niepolarnym oraz rozpuszczalnik 
niepolarny. Po zakończeniu iniekcji zwierzęta poddawane  są obserwacji, stan skóry 
jest dokumentowany po iniekcji oraz po 24, 48 i 72 godzinach obserwacji.  

Ponownie zdecydowano się na przeprowadzenia badania metodą inną niż 
zaproponowana w wyżej wymienionej normie. Motywem działania była ograniczenie 
liczby zwierząt doświadczalnych. Modyfikacja metody normatywnej polegała na 
objęciu oceną histopatologiczną miejsca wyprowadzenia kaniul pompy wspomagania 
przez powłoki skórne. Po zakończeniu doświadczania i eutanazji zwierzęcia powłoki 
skórne pobrano i zabezpieczono do oceny histopatologicznej. Ocenie poddano próbki 
pobrane od 9 zwierząt podczas krótkoterminowych doświadczeń przedklinicznych. 

Wyniki badań prowadzonych w aspekcie działania alergizującego śródskórnie kaniuli na 
skórę zwierzęcia wykazały silny odczyn tkankowy w wyniku mobilizacji skóry wokół 
ściany kaniul związany z ingerencją chirurgiczną. Obserwowane nacieki zapalne 
i martwica w skórze i tkance podskórnej kontaktowanej z zewnętrzna powierzchnią 
kaniuli prawdopodobnie były spowodowane uciskiem i częściowo wikłane procesem 
infekcyjnym a nie były spowodowane wpływem badanego materiału na przylegające 
tkanki.  

2.5. Badania toksyczności układowej (toksyczność ostra, podostra, przewlekła) 

2.5.1. Ocena toksyczności podostrej 

Badania podostrej toksyczności pozwalają na ocenę potencjalnego niepożądanego 
efektu związanego ze stosowaniem pomp serca. Podczas gdy ostra toksyczność 
układowa zajmuje się oceną niepożądanych efektów w następstwie pojedynczej 
ekspozycji, to powtarzana lub ciągła ekspozycja jest bardziej bliska narażeniu człowieka 
na badane materiały. Efekty uogólnione, jak również narządowe lub układowe mogą 
wynikać z absorpcji, dystrybucji i metabolizmu substancji wymywanych. W tym celu 
zwierzętom zostaje zaimplantowany materiał do jamy otrzewnej lub podany dożylnie 
wyciąg z badanych próbek. W trakcie obserwacji zapisywane są zmiany masy ciała oraz 
zmiany pobierania pokarmów, gdyż mogą one być przypisane wpływowi danego 
materiału oraz wykonane są badania hematologiczne i biochemiczne krwi. Po 
zakończeniu obserwacji zwierzęta poddawane są eutanazji. Wykonywana jest autopsja 
oraz pobierane są próbki narządów wewnętrznych do analizy histopatologicznej 
i immunohistochemicznej. W wstępnej fazie badań toksyczności układowej oceniana 
jest toksyczność ostra po jednorazowej ekspozycji na badany materiał. Natomiast 
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w drugiej fazie w badaniach toksyczności podostrej materiał jest implantowany do 
jamy brzusznej zwierząt na okres do 28 dni. 

Badania przeprowadzono w wariancie ekspozycji wielokrotnej podczas 
doświadczeniach przedklinicznych na dużych zwierzętach z użyciem gotowego wyrobu 
medycznego, pompy ReligaHeart EXT (sterylizowanej tlenkiem etylenu). Powierzchnie 
wewnętrzne protezy w sposób stały były przemywane przez krew zwierzęcia. Badania 
przeprowadzono na 12 zwierzętach. Ocenie poddano zarówno wycinki wybranych 
narządów wewnętrznych jak i parametry laboratoryjne krwi zwierząt. 

Wyniki badań histopatologicznych wybranych narządów wewnętrznych zwierząt nie 
wykazały toksyczności podostrej (PN EN ISO 10993-11). Zmiany zapalne obserwowane 
w aortach i sercu zwierząt wynikały prawdopodobnie z powikłań po zabiegu 
operacyjnym, zwłaszcza gojenia się nasierdzia. Zmiany zapalne w płucach związane 
były z infekcją powstałą przed zabiegiem i rozwijającą  się w różnym stopniu 
u zwierzęcia w zależności od osłabienia odporności organizmu zwierzęcia  po zabiegu. 
Powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym zawały nerek śledziony powstały w wskutek 
uwolnienia materiału zatorowego z pomp wspomagania serca. Uzyskane wyniki badań 
laboratoryjnych aktywności transaminazy asparaginianowej, alaninowej, 
gammaglutamylotranspeptydazy, fosfatazy zasadowej, amylazy, stężeń kreatyniny, 
mocznika, bilirubiny całkowitej, białka całkowitego podczas mechanicznego 
wspomagania zwierząt oscylowały głównie w przedziale wartości referencyjnych. 
Podniesione wartości enzymów wątrobowych były spowodowane zabiegiem na 
otwartym sercu obserwowane najczęściej w 1 dobie po zabiegu, w kolejnych dobach 
były powodowane przez duże dawki leków przeciwbólowych. Podczas przedklinicznych 
eksperymentów nie zaobserwowano toksycznego subchronicznego uszkodzenia 
wątrób, nerek, trzustek, śledzion, serc i aort u zwierząt mechanicznie wspomaganych 
pompą ReligaHeart EXT [19-22]. 

2.6. Charakterystyka chemiczna materiałów.  

Charakterystyce chemicznej zgodnie z wykazem badań zawartych w PN EN ISO 10993-
18 poddano dwa materiały Bionate II 90A i Bionate II 55D w postaci surowców (przed 
procesem przetwórstwa) i fragmenty z elementów konstrukcyjnych prototypu pompy 
ReligaHeart EXT, jako próbki po przetwórstwie. Próbki przekazane do badań nie były 
sterylizowane. Badania przeprowadzono z użyciem magnetycznego rezonansu 
jądrowego NMR, podczerwieni z transformacją Fouriera FTIR, różnicowej kalorymetrii 
skaningowej DSC oraz chromatografii żelowej GPC celem zdefiniowania zmian po 
procesie przetwórstwa.  

Badane chemicznie surowce wyjściowe i po przetwórstwie Bionate II 90A i 55D 
dedykowane elementom konstrukcyjnym pompy ReligaHeart EXT wykazały, iż pod 
względem grup funkcyjnych, składu pierwiastkowego i rodzaju występowania wiązań 
są identyczne. Różnice wystąpiły w krystaliczności (uporządkowaniu). Polimery 
konstrukcyjne przed procesem przetwórstwa były częściowo (w niewielkim stopniu) 
krystaliczne (uporządkowane). Najmniej krystaliczna (uporządkowana) była próbka 
BIONATE 90A II po przetwórstwie. Próbki odniesienia charakteryzowały się niższymi 
temperaturami zeszklenia niż próbki po przetwórstwie. Badane próbki „BIONATE 90A II 
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próbka odniesienia” i „BIONATE 90A II po przetwórstwie” łatwo krystalizują 
(porządkowanie struktury), w przeciwieństwie do próbek „BIONATE 55D II. Próbki 
Bionate II 90A i 55 D wyjściowe i po przetwórstwie różnią się dystrybucją wiązań 
wodorowych, także na powierzchni. Po przetwórstwie zmniejszyła się masa molowa 
i dyspersja (Mw/Mn) w porównaniu do polimerów wyjściowych obydwóch rodzajów 
badanych próbek [5]. 

 

 

Rys 1. Porównanie sygnałów RI poliuretanów  a) przed i po przetwórstwie (b). 

2.7. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania zgodnie z polską normą PN EN ISO 10993 wskazały, iż badane 
polimery konstrukcyjne po przetwórstwie nie oddziaływały negatywnie na elementy 
morfotyczne krwi, nie aktywowały płytek krwi i leukocytów na powierzchni polimerów, 
nie powodowały cytotoksyczności komórek. Ponad to nie stwierdzono istotnych zmian 
w strukturze chemicznej polimerów konstrukcyjnych przed i po procesie przetwórstwa 
technologicznego. 

Badania in vivo przeprowadzone na małych i dużych zwierzętach wykazały, że badane 
materiały nie generowały reakcji zapalnej w organizmie małych zwierząt (PN EN ISO 
10993-6) oraz nie powodowały reakcji alergicznej oraz toksyczności subchronicznej (PN 
EN ISO 10993-11). Obserwowane zmiany śródskórne (PN EN ISO 10993-10) po 
kontakcie z materiałem PCV kaniuli były spowodowane zabiegiem oraz zainfekowanie 
rany w czasie obserwacji zwierząt. 
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3. Biologiczne badania laboratoryjne elementów konstrukcyjnych pomp 
wspomagania serca  

3.1 Ocena ostrej tromobgenności in vitro pozaustrojowej protezy wspomagania 
serca ReligaHeartEXT 

3.1.1. Cel  

Przedmiotem doświadczenia była ocena metodą in vitro właściwości trombogennych 
pozaustrojowych, pulsacyjnych protez wspomagania serca ReligaHeart EXT 
wyposażonych w zastawki Medtronic HALL i dyskowe zastawki typu Moll.  

3.1.2. Metodyka  

Ocenie poddano pięć pozaustrojowych, pulsacyjnych protez wspomagania serca 
ReligaHeart EXT. Pompy zostały wykonane z biozgodnego poliuretanu Bionate II. 
Pierwsza z protez została wyposażona w zastawki mechaniczne typu Medtronic Hall 
z widocznymi śladami zużycia (oznaczona jako EXT1) w drugiej protezie zostały 
osadzone tego samego typu nowe zastawki (proteza została oznaczona jako EXT 2). Na 
dyskach zastawek protezy EXT1 widoczne były ślady zużycia w postaci 
koncentrycznych, matowych pierścieni o środku położonym w miejscu otworu, przez 
który przechodzi prowadnica dysku. Kolejne dwie pulsacyjne, pozaustrojowe protezy 
wspomagania serca ReligaHeart EXT o nr seryjnych 05/12 (EXT 3) i 06/12 (EXT 4), 
wyposażono w nowego typu zastawki mechaniczne typu MOLL. Dyski zastawek 
wykonano z materiału TECAPEEK MT metodą obróbki skrawaniem natomiast 
pierścienie zostały wykonane ze stopu tytanu GR 5 ELI. Piąta proteza nr 06/13 została 
wyposażona w zastawki typu MOLL. Pierścienie zastawek wykonano z tytanu Grade 2, 
natomiast dyski zastawek wykonano z polimeru PEEK OPTIMA LT1.W protezie został 
zastosowany zmodyfikowany polimer Biospan SPU 70A z dodatkiem silikonu do 
konstrukcji membrany krwistej (proteza została oznaczona jak EXT 5).  

Doświadczenia przeprowadzono z użyciem krwi wieprzowej o normatywnych 
parametrach morfologicznych zabezpieczona przeciwkrzepliwie heparyną 
niefrakcjonowaną. Dla każdej protezy przygotowano osobny układ badawczy 
składający się z badanej protezy wspomagania serca RELIGA HEART EXT, jednostki 
sterującej pracą pompy POLPDU 501 oraz zbiornika krwi o pojemności 800ml. 
Poszczególne elementy układu zostały połączone drenami o średnicach 1/2” i 3/8”, 
w układzie zamontowano sondy pomiaru ciśnienia, przepływu krwi. 

Próbki do oznaczeń hematologicznych pobierano w interwałach około 30 minut z portu 
znajdującego się na wylocie pompy krwi. Oznaczano następujące parametry: 

 liczbę elementów morfotycznych, hematokryt, całkowite stężenie 
hemoglobiny we krwi, oraz średnią objętość trombocytów; 

 stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu ubogopłytkowym; 

 aktywowany czas krzepnięcia (ACT); 

Parametry krążenia dla poszczególny protez zestawiono tabeli poniżej. 
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Tab.1 Parametry prowadzonego krążenia badanych protez serca 

Pompa Przepływ 
Ciśnienie na 

kaniuli 
wylotowej 

Temperatura 
Czas 

trwania 
krążenia 

EXT 1 2 L/min 200mmHg 38
o
C 250min 

EXT 2 2,2L/min 200mmHg 38
o
C 250min 

EXT 3 3,0L/min 170mmHg 38
o
C 265min 

EXT 4 3,0L/min 170mmHg 38
o
C 330min 

EXT 5 4,0L/min 200mmHg 38
o
C 260min 

3.1.3. Rezultaty 

Po wypełnieniu układów badawczych krwią i uruchomieniu krążenia stwierdzono 
spadek parametrów morfologicznych w tym liczby płytek krwi spowodowany 
prawdopodobnie rozcieńczeniem krwi w czasie wypełniania układu. W przypadku 
protez EXT1, EXT2 wyposażonych w zastawki mechaniczne typu Medtronic Hall nie 
obserwowano wzrostu stężenia wolnej hemoglobiny w osoczu. W przypadku protezy 
EXT 3 wyposażonej w zastawki mechaniczne typu MOLL stwierdzono wzrost stężenia 
wolnej hemoglobiny o 0,9g/L w czasie trwania doświadczenia, wynik ten mógł być 
spowodowany zaburzeniami pracy zastawek w trakcie doświadczenia. W protezach 
EXT 4 wyposażonych w zastawki Moll pracujące prawidłowo stwierdzono nieznaczny 
wzrost stężenia wolnej hemoglobiny o odpowiednio 0,5g/L i 0,3g/L. 

Aktywowany czas krzepnięcia (ACT) w czasie badania protezy EXT1 wzrósł 
z wyjściowego poziomu 111 sekund (mierzonego u zwierzęcia) do 226 sekund 
w wyniku zastosowanej antykoagulacji heparyną. Po uruchomieniu krążenia, 
w pierwszej godzinie obserwowano wzrost ACT do 309 sekund, kolejne pomiary 
wykazały stopniowy spadek aż do osiągnięcia w 240 minucie krążenia wartości 136 
sekund. W przypadku protezy EXT2 wartość ACT z wyjściowego poziomu 105 sekund 
(mierzonego u zwierzęcia) wzrosła do 265 sekund w wyniku zastosowanej 
antykoagulacji heparyną. W wyniku rozpadu heparyny obserwowano stopniowe 
obniżanie wartości ACT w czasie krążenia. Wartość aktywowanego czasu krzepnięcia 
w przypadku protezy EXT3 podniosła się z wyjściowego poziomu 102 sekund 
(mierzonego u zwierzęcia) do 276 sekund w wyniku zastosowanej antykoagulacji 
heparyną. Po uruchomieniu krążenia kolejne pomiary wykazały stopniowy spadek ACT 
aż do osiągnięcia w 265 minucie krążenia wartości 176 sekund. Pomimo, że ACT nie 
osiągnęło wartości granicznej (wynoszącej dla tego eksperymentu 151 sekund) 
krążenie zakończono w 265 minucie eksperymentu z powodu zablokowania się 
zastawki wypływowej. 

W przypadku protezy EXT 4 ACT z wyjściowego poziomu 100 sekund (mierzonego 
u zwierzęcia) wzrósł do 290 sekund w wyniku zastosowanej antykoagulacji heparyną. 
Po wypełnieniu układu krwią stwierdzono wahania ACT na niskim poziomie 
w granicach 220 -165. W 330 minucie podjęto decyzję o zakończeniu doświadczenia 
z powodu braku postępu spadku ACT spowodowanego zużyciem się czynników 
krzepnięcia. Wyjściowy poziom ACT w przypadku protezy EXT5 wzrósł z wyjściowych 
90 sekund do 280 sekund w wyniku odwracalnego zablokowania układu krzepnięcia 
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heparyną. Podczas krążenia, na skutek rozpadu wiązania heparyna-antytrombina, 
nastąpił spadek wartości ACT do 158s (Rys.15). 

  

Rys.10 Proteza EXT 1- zmiany ACT  
w czasie eksperymentu. 

Rys.11 Proteza EXT 2- zmiany ACT  
w czasie eksperymentu. 

  

Rys.12 Proteza EXT 3- zmiany ACT 
 w czasie eksperymentu. 

Rys.13 Proteza EXT 4- zmiany ACT  
w czasie eksperymentu. 

 

Rys.14 Proteza EXT 5- zmiany ACT w czasie eksperymentu 

Po zakończeniu doświadczenia protezy zabezpieczono w 4% roztworze formaldehydu 
i poddano ocenie makroskopowej. W protezie EXT 2 stwierdzono drobne skrzepliny 
w obrębie pierścieni zastawek. Obserwowany materiał miał postać, drobnych białych 
nici lub drobnych pasm materiału biologiczne zgromadzonego głównie w obrębie 
pierścienia. Niską trombogenność protezy EXT2 wraz z zastosowanymi nowymi 
zastawkami potwierdza eksperyment przeprowadzony na protezie EXT1 wyposażonej 
w zastawki typu Medtronic Hall noszące ślady zużycia. Na dyskach zastawek widoczne 
były koncentryczne, matowe pierścienie o środku położonym w miejscu otworu, przez 
który przechodzi prowadnica dysku. Po zakończeniu doświadczenia w protezie EXT1 
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stwierdzono obecność masywnych skrzeplin pokrywających dyski i elementy mocujące 
zastawek, umocowanych w obrębie zastawek, biało-czerwoną skrzeplinę zawieszoną 
między konektorami oraz drobną skrzeplinę umiejscowioną między konektorami na 
czaszy krwistej patrząc od strony czaszy pneumatycznej. W protezie EXT3 
zaobserwowano drobne skrzepliny zadherowane na powierzchni czaszy krwistej, dużą, 
rozbudowaną skrzeplinę w obrębie wklejki membrany w sektorze 5. Stwierdzono 
również występowanie balotującej, rozbudowanej skrzepliny na powierzchni 
membrany. W obrębie zastawek obserwowano zorganizowane skrzepliny wokół 
krawędzi dysków. W protezie EXT4 obserwowano jedynie drobne, punktowe zmiany na 
powierzchni czaszy krwistej. W obrębię zastawki wypływowej stwierdzono na 
powierzchni dysku cienką warstwę o charakterze przezroczystej błony. W obrębie 
czaszy krwistej, membrany i konektorów protezy EXT5 nie stwierdzono obecności 
materiału biologicznego. Drobne skrzepliny zostały znalezione w okolicach pierścienia 
zastawki wypływowej oraz na dyskach obu zastawek. 

 
Rys 15. Proteza Religa Heart EXT wyposażona w zastawki typu Medtronic Hall (EXT1) 

po zakończony doświadczeniu. 

 
Rys. 16 Proteza Religa Heart EXT wyposażona w zastawki typu Medtronik Hall  

- EXT2 – po zakończonym doświadczeniu. 

D 

C 
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Rys. 17. Proteza Religa Heart EXT wyposażona w zastawki typu MOLL (EXT3)  
po zakończeniu doświadczenia. 

 

Rys.18. Proteza Religa Heart EXT (EXT 4) po zakończeniu doświadczenia. 

 

Rys.19. Proteza Religa Heart EXT (EXT 5) po zakończeniu doświadczenia. 

Największe nasilenie zmian w postaci materiału zakrzepowego obserwowano 
w protezie EXT1 wyposażonej w zastawki typu  Medtronik Hall noszące ślady zużycia. 
W protezie EXT3 stwierdzono występowanie niewielkiej zorganizowanej skrzepliny 
pokrywającej krawędzie dysku, które prawdopodobnie powstały w wyniku zaburzonej 
pracy zastawki. W pozostałych protezach obserwowano głównie drobne skrzepliny 
w postaci przezroczystej błony lub nitek włóknika.  

3.1.4. Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych badania wykazały, że pozaustrojowa proteza wspomagania 
serca charakteryzuje się niskimi właściwościami trombogennymi i może być 
zastosowana w badaniach przedklinicznych na dużych zwierzętach. Dodatkowo 
stwierdzono, że właściwości trombogenne i hemolityczne protezy ReligaHeart EXT 
wyposażonej w zastawki typu Moll są porównywalne z właściwościami analogicznych 
protez wyposażonych w zastawki Medtronic HALL. Właściwości trombogenne protezy 
serca istotnie zależą od sposobu pracy zastawek. Niedomykalność lub złe dobranie kąta 
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ustawienia zastawki względem linii prądu krwi są przyczyną wzmożonego wykrzepiania 
i hemolizy. Mechaniczne uszkodzenia (wady powierzchniowe) w obrębie elementów 
zastawek powodują adhezję białek i elementów morfotycznych krwi sprzyjając 
wykrzepianiu. Potwierdzeniem tej hipotezy są wyniki uzyskane dla pompy wyposażonej 
w zastawki typu Medtronik Hall ze śladami mechanicznego zużycia charakteryzujące się 
silniejszymi właściwościami trombogennymi w porównaniu do zastawek typu Moll. Nie 
stwierdzono wzrostu wartości bezwzględnych stężenia wolnej hemoglobiny w 
badaniach pompy wyposażonej w zastawki typu Moll.  

3.2 Ocena ostrej trombogenności in vitro jednodyskowych zastawek, mechanicznych 
typu MOLL 

3.2.1 Cel 

Przedmiotem doświadczenia była ocena w badaniach in vitro własności 
trombogennych i hemolitycznych prototypu jednodyskowej zastawki mechanicznej 
typu MOLL. W tym celu wykonano eksperyment zgodnie z procedurą badania ostrej 
trombogenności. Dodatkowej ocenie podlegały właściwości hemolityczne zastawki 
poprzez pomiar stężenia hemoglobiny uwolnionej do osocza. 

3.2.2. Metodyka 

Badanym materiałem była jednodyskowa zastawka mechaniczna typu MOLL 
o rozmiarze 20. Pierścienie zastawek wykonano z tytanu Grade 2 zmodyfikowanego 
powierzchniowo azotowaną warstwą dyfuzyjną typu TiN+Ti2N+αTi(N). Dyski zastawek 
wykonano z polimeru PEEK OPTIMA LT1, na który naniesiono warstwy węglowe typu 
DLC. Układ perfuzyjny składał się z pulsacyjnej pompy krwi wyposażonej w zastawkę 
napływową typu MOLL bez modyfikacji powierzchniowych, specjalnie wykonanego 
łącznika z umieszczoną wewnątrz badaną zastawką oraz zbiornika krwi o pojemności 
800ml. Łącznik w układzie został umieszczony na wylocie z pompy. W drodze napływu 
krwi do pompy zastosowano dreny 1/2'', w drodze wypływu z łącznika dren 3/8'' 
z poliwęglanową redukcją na 1/2''. W układzie umieszczono medyczny czujnik pomiaru 
ciśnienia na wylocie z pompy (niepewność pomiaru ±1.5mmHg) i przepływu krwi 
(niepewność pomiaru ±5%). Obciążenie następowe pompy wytwarzane było przez 
regulowaną okluzję drenu. Do budowy stanowiska użyto jałowych elementów 
stosowanych klinicznie w pozaustrojowym krążeniu krwi. 

W eksperymentach stosowano krew wieprzową zabezpieczoną przeciwkrzepliwie 
heparyną. Próbki do oznaczeń hematologicznych pobierano w następującym reżimie 
czasowym: bezpośrednio po rozpoczęciu krążenia, po 15 i 30 min krążenia a następnie 
w odstępach około 30 minut. Oznaczano następujące parametry: 

 liczbę elementów morfotycznych, hematokryt, całkowite stężenie 
hemoglobiny we krwi oraz średnią objętość trombocytów; 

 stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu ubogopłytkowym; 

 ACT- aktywowany czas krzepnięcia; 

 APTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 

Ciśnienie hydrodynamiczne stanowiące opór układu zostało ustalone na 100 mmHg. 
Rzut pompy wspomagania wynosił około 3,8 l/min przez cały czas trwania 
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eksperymentu. (parametry krążenia: przepływ 4L/min, ciśnienie 25mmHg, temperatura 
38

o
C, czas krążenia około 40min.) Badana zastawka umieszczona została w specjalnie 

zaadaptowanym na potrzeby eksperymentu konektorze (Rys. ).  Badane zastawki 
zostały zakwalifikowane do zastosowania w eksperymencie na podstawie pozytywnego 
rezultatów testów pełnego panelu badań kwalifikacyjnych wykonanych według 
wewnętrznej procedury Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. 

 
Rys. 20. Badana zastawka umieszczona w dedykowanym konektorze 

3.2.3. Rezultaty  

Pozyskana do badań krew została zakwalifikowana jako właściwa dla potrzeb 
prowadzonych badań: parametry gazometryczne (pH, SO2, Bef), koagulologiczne (ACT 
we krwi po pobraniu) i morfologiczne były w zakresach fizjologicznych. 

Po wypełnieniu układu badawczego krwią i uruchomieniu krążenia stwierdzono 
niewielki spadek parametrów morfologicznych (hematokrytu i liczby płytek krwi) 
spowodowany rozcieńczeniem krwi pozostałością soli fizjologicznej z wstępnego 
wypełnienie układu. W trakcie krążenia obserwowano stałe wartości liczby elementów 
morfotycznych oraz parametrów czerwonokrwinkowych. W przebiegu doświadczenia 
(pomiędzy 180 a 300 minutą krążenia) stwierdzono wzrost stężenia wolnej 
hemoglobiny w osoczu z 0,3 do 0,6 g/L. W dalszym przebiegu doświadczenia stężenie 
wolnej hemoglobiny utrzymywało się na stałym, podwyższonym poziomie. 

 

Rys. 21. Zmiany wartości ACT w czasie krążenia. 
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Wyjściowy poziom ACT był typowy dla krwi wieprzowej. Po odwracalnym 
zablokowaniu układu krzepnięcia heparyną ACT wzrosło 3,3 razy. Podczas krążenia, na 
skutek rozpadu wiązania heparyna-antytrombina, powinien nastąpić spadek wartości 
ACT. Przypuszczalnie błąd popełniony podczas pobrania (polegający na pobraniu 
mniejszej objętości krwi w stosunku do planowanej) spowodował zwiększenie poziomu 
wyjściowego i wahania wartości ACT obserwowane w początkowych 210 minutach 
krążenia oraz znaczne obniżenie dynamiki spadku tego parametru w czasie. Ze względu 
na wahania ACT w czasie badania postanowiono dodatkowo monitorować czas APTT. 
Oznaczenia prowadzono od 210 minuty krążenia. W tym czasie obserwowano stały 
stabilny spadek wartości APTT. Dodatkowo w czasie doświadczenia monitorowano 
aktywność płytek za pomocą agregometrii impedancyjnej. Obserwowano prawidłowa 
krzywą agregacji na poziomie świadczącym o zachowaniu funkcji płytek krwi. Poziom 
agregacji był stabilny przez cały okres doświadczenia. 

Początkowe stężenie wolnej hemoglobiny wynosiło od 0,3g/l, wartości tą należy uznać 
za małą i typową dla krwi pobieranej podczas uboju na potrzeby badań metodą ostrej 
trombogenności. W czasie doświadczenia stwierdzono wzrost stężenia wolnej 
hemoglobiny do 0,6 g/L. Ze względu na brak innych czynników indukujących hemolizę 
(zakażeń bakteryjnych, skażenia chemicznego, nadmiernej temperatury czy kontaktu 
z materiałem o niedostatecznym stopniu biozgodności) należy uznać, że w badanym 
układzie doświadczalnym proces hemolizy był indukowany poprzez zjawiska 
przepływowe: zaburzenia struktury przepływu w elemencie zawierającym badaną 
zastawkę oraz niedomykanie się dysku zastawki i towarzyszące mu znaczne przepływy 
wsteczne. Należy podkreślić, że kształt kanału przepływowego, w którym umieszczono 
zastawkę podczas badań był całkowicie odmienny od kształtu kanału typowego dla jej 
docelowego zastosowania. 

Po zakończeniu doświadczenia zastawkę zabezpieczono w płynie utrwalającym 
i poddano ocenie makroskopowej. Nie stwierdzono w obrębie zastawki materiału 
biologicznego w postaci skrzeplin. Drobne skrzepliny zostały znalezione w okolicach 
pierścienia zastawki napływowej (montowanej w pompie krwi) oraz na łączeniach 
elementów perfuzyjnych, co świadczy o zachodzeniu w badanym układzie 
prawidłowych procesów krzepnięcia. 

 

Rys. 22 Badana zastawka po zakończeniu krążenia. 
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Rys. 23 Włóknista drobna skrzeplina zlokalizowana w okolicy pierścienia wypływowego 

3.2.4. Podsumowanie 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż badana zastawka 
charakteryzuję się niskimi właściwościami trombogennymi. Nie stwierdzono również 
wpływu badanej zastawki na wzmożoną lizę erytrocytów. 

3.3 Badanie przesączalności przez uszczelnione protezy naczyniowe 

3.3.1. Cel 

Przedmiotem przeprowadzenia analizy było określenie stopnia przesączalności krwi 
przez uszczelniane grafty naczyniowe. 

3.3.2. Metodyka 

Sposób badania przesączalności protez naczyniowych dla wody definiowany jest normą 
ISO 7198:1998(E)[16]. Opisana normą metoda nie w pełni odzwierciedla rzeczywiste 
warunki pracy protezy, szczególnie dla zastosowań, jako elementu systemu 
mechanicznego wspomagania serca. Z tego względu zamierzonym działaniem było 
przeprowadzenie testów według odrębnej procedury, dającej pełniejszy obraz 
własności protezy naczyniowej i uwzględniającej mechaniczną rozciągliwość dzianiny 
podczas pracy z pulsacyjnym obciążeniem ciśnieniowym. Materiałem poddanym 
badaniom były protezy naczyniowe typu BARD 004187 style 6010 o średnicy 16m, 
uszczelnione następującymi materiałami uszczelniającym: 

 Mikrokrystaliczny chitozan [17]: 
o MCCH1 – protezy naczyniowe impregnowane mikrokrystalicznych chitozanem 

o masie cząsteczkowej około 136kD; 
o MCCH2 - protezy naczyniowe impregnowane mikrokrystalicznych chitozanem 

o masie cząsteczkowej około 96kD; 
o MCCH3 - protezy naczyniowe impregnowane mikrokrystalicznym chitozanem 

o średniej masie cząsteczkowej 287kDa i pH 7,1; 
o MCCH4 - protezy naczyniowe impregnowane mikrokrystalicznym chitozanem 

o masie cząsteczkowej 287kDa i pH 6.9; 
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o MCCH5 - SPB1/BARD/N/50-52 - protezy uszczelnione mikrokrystalicznym 
chitozanem metodą łączoną - napawania i natrysku; 

o MCCH6 - próbki SPB1/BARD/P/54 – 56 - protezy uszczelnione 
mikrokrystalicznym chitozanem metodą natrysku. 

 Pochodne PHB: 
o PHB1 – protezy naczyniowe impregnowane mieszanką polimerową o składzie 

80%  aPHB (ataktyczny poli(3-hydroksymaślan)) o Mn  = 10000 g/mol  
(Mn - średnia masa cząsteczkowa) i 20% n-PHB (naturalny  
poli(3-hydroksymaślan)) o Mn   = 100000 g/mol naniesioną z roztworu; 

o PHB2 - protezy naczyniowe impregnowane a-PHB (ataktyczny  
poli(3-hydroksymaślan)) o Mn=100 000 g/mol, naniesionym z roztworu; 

o PHB3 – proteza naczyniowe impregnowane mieszanką polimerową o składzie 
98% aPHB (ataktyczny poli(3-hydroksymaślan)) Mn=100000 g/mol  
i 2% n-PHB (naturalny poli(3-hydroksymaślan)) Mn =3000 g/mol naniesioną 
z roztworu; 

o PHB4 - proteza naczyniowa impregnowana naturalnym PHBH 
(poly(3hydroksymaślan)-co-hydroksyheksanian), naniesionym z roztworu; 

o PHB 5 - proteza naczyniowa impregnowana mieszanką polimerową o składzie 
80% aPHB (ataktyczny poli(3-hydroksymaślan)) o Mn =10000 g/mol  
i 20% nPHB (naturalny poli(3-hydroksymaślan)) o Mn =100000 g/mol, 
naniesioną z zastosowaniem urządzenia do elektroprzędzenia; 

o PHB6 - proteza naczyniowa impregnowana aPHB (ataktyczny  
poli(3-hydroksymaślan)) o Mn    =100000, naniesionym z zastosowaniem 
elektroprzędzenia. 

 Albuminy: 
o AD1 - dekst. 50% – grafty uszczelniane ludzką albuminą (50%) sieciowane 

dekstranem (50%); 
o AD2 - dekst. 80% -  grafty uszczelniane ludzką albuminą (20%) sieciowane 

dekstranem (80%); 
o AD3 - dekst.20% - grafty uszczelniane ludzką albuminą (80%) sieciowane 

dekstranem (20%). 

 Proteza kontrolna, oznaczona symbolem REF nie została poddana żadnym 
modyfikacjom. 

Do badań zostały wykonane zestawy próbek protez wraz z elementami mocującymi do 
kaniul i uszczelnieniami w miejscach mocowania (Rys. 24) . Przygotowanie zestawów 
próbek polegało na luźnym umieszczeniu we wnętrzu próbki grafu o długości 80mm 
walca silikonowego o długości 10mm a następnie nasunięciu takiego zestawu na 
króciec łącznika perfuzyjnego z kranikiem (średnice króćca: 3/8’’ i 1/2’’) i uszczelnieniu 
opaską zaciskową. W powstałych w ten sposób zestawach czynna długość graftu 
(mająca kontakt z krwią) wynosiła 70mm a czynne pole powierzchni protezy wynosiło 
35cm

2
. 
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Rys. 24. Sposób zamocowania badanej próbki  w układzie. 

Jako medium badawcze zastosowano antykoagulowaną CPDA-1 (Citrat-Phosphate-
Dextrose-Adenine – Cytrynian-Fosforan-Dekstrany-Adenina) krew wieprzową, 
pozyskaną podczas uboju. CPDA to wodny roztwór zawierający cytrynian trójsodowy, 
kwas cytrynowy, aminokwasy i glukozę, posiada właściwości blokujące krzepnięcie oraz 
konserwujące wynaczynioną krew. Krew przed badaniem została poddana analizie 
morfologicznej na weterynaryjnym analizatorze hematologicznym MINDRAY BC-
2800Vet z szczególnym uwzględnieniem parametrów czerwonokrwinkowych. 

Zastosowano dwie metody badawcze: 

 badanie statyczne dla wszystkich analizowanych protez naczyniowych. Test 
statyczny polegał na wytworzeniu w grafcie ciśnienia hydrostatycznego o stałej 
wartości wynoszącej 100mmHg. Ciśnienie takie było wytwarzane poprzez 
uniesienie worka z krwią na wysokość 1.2m powyżej poziomu graftu (Rys. 25). 

 

Rys. 25. Stanowisko do badan przesączalności przez grafty naczyniowe  
w warunkach statycznego ciśnienia. 

  badanie dynamiczne w układzie zamkniętym przeprowadzono dla protez 
o najmniejszej przepuszczalności. Badanie polegało na poddaniu badanych 
graftów oddziaływaniu odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy. Do tego 
celu posłużyło stanowisko składające się pulsacyjnej pompy wspomagania serca, 
jednostki napędowej POLPDU – 402, drenu ¾ i ½ cala oraz łączników, (Rys. 26).  
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Rys. 26. Stanowisko do badań przesączalności przez grafty naczyniowe 
 w warunkach dynamiczne ciśnienia. 

Objętość krwi pozyskaną w trakcie przesączania oznaczano dwoma sposobami: 
pośrednio - przez oznaczenie masy pozyskanej krwi i przeliczenie na objętość, oraz 
bezpośrednio - przez zbieranie krwi do naczynia ze skalą objętości. Każdorazowo 
oznaczano masę właściwą krwi, we wszystkich przypadkach wynosiła ona  1,1 g/ml. 
Wyniki przesączalności graftów zostały przeliczone na jednostki ml/min/cm

2
. 

3.3.3. Rezultaty 

 Przesączalność dla krwi uszczelnionych graftów naczyniowych – test statyczny. 
W doświadczeniu zastosowano krew o zbliżonym hematokrycie. Najlepszym 
działaniem uszczelniającym charakteryzowały się próbki oznaczone jako AD1, 
AD2, AD3 przesączalność krwi była niemierzalna. Powłoki zastosowane 
w przypadku próbek oznaczonych jako MCCH 3, MCCH 5, MCCH 6, PHB 1, PHB 2, 
PHB 3, PHB 4, PHB 5, PHB 6 nie wykazywały działania uszczelniającego. Słabe 
działanie uszczelniające stwierdzono w przypadku próbek MCCH 1, MCCH 2, 
MCCH 4 (Rys.27). 

 
Rys.27 Wyniki przesączalności krwi przez badane grafty naczyniowe  

w teście statycznym 



Badania biologiczne pomp wspomagania serca ReligaHeart EXT 

180 

 Przesączalność dla krwi uszczelnionych graftów naczyniowych – test dynamiczny. 
Wszystkie badane powłoki charakteryzowały się bardzo dobrym właściwościami 
uszczelniającymi w warunkach dynamicznych (Rys. 28). 

 

Rys.28 Wyniki przesączalności krwi przez badane grafty naczyniowe  
w teście dynamicznym 

3.3.4. Podsumowanie. 

Zastosowanie innej niż opisanej normą procedury badawczej było podyktowane 
zamiarem określenia własności próbek protez naczyniowych w warunkach zbliżonych 
do tych, jakie panują w spodziewanym obszarze ich zastosowań. Należy jednak 
podkreślić, że porównanie otrzymanych w ten sposób wyników z wynikami uzyskanymi 
inną procedurą powinno odbywać się z dużą ostrożnością. 

W celu zbadania przesączalności uszczelnionych garftów naczyniowych oceniano 
objętość krwi przenikającej przez scianę protez w waruknach statycznych. Graftów 
wykazujące największą szczelność materiałową przeszły do kolejnej fazy badań. 
Badano czas przepływu oraz objetość przesączonego medium. Jako medium 
operacyjne użyto krwi wieprzowej, której parametr krytyczny jakim był hematoktyt nie 
był niższy niż 40 %. Krew zwierzęca dzięki podobnym właściwościom reologicznym 
mogłabyć zastosowana w powyższym eksperymencie. 

Analizie poddano trzy rodzaje uszczelnień protez naczyniowych: uszczelniane 
pochodnymi poli-3-hydroksymaślanu, uszczelniane mikrokrystalicznym chitozanem 
oraz uszczelniane ludzką albuminą i dekstarnem. Otrzymane wyniki dla badanych 
protez przedstawiały się podobnie w badanych grupach. Najlepiej uszczelnionymi 
graftami okazały się protezy impregnowane ludzką albuminą i sieciowane dekstranem. 
W badanych grupach, tj AD 1, AD 2, AD 3 też nie wykazwały względem siebie żadnych 
zasadniczych różnić. Ze względu na najlepsze wyniki prawodpodobnie mogą być 
poddane dalszym badaniom na poziomie klinicznym. Pozostałe powłoki uszczelniające 
nie wykazywały właściwości uszczelniających lub były one nie wystarczające. 
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4. Badania doświadczalne na zwierzętach systemu ReligaHeart EXT  

4.1. Cel 

Przedmiotem przeprowadzonych doświadczeń było wykonanie badań przedklinicznych 
prototypu pozaustrojowego pulsacyjnego systemu wspomagania serca, w skład 
którego wchodzi: pozaustrojowa proteza wspomagania serca ReligaHeart EXT oraz 
odpowiedni dla niej sterownik POLPDU-501. Celem doświadczenia była ocena 
przedkliniczna poprawności funkcjonowania prototypu nowej pozaustrojowej protezy 
wspomagania serca w  krótko- i długoterminowych eksperymentach wspomagania 
lewej komory serca. 

4.2. Metodyka 

Przeprowadzono 9 eksperymentów krótkoterminowych i 3 długoterminowe. Do 
eksperymentów przygotowano 12 samców świni rasy Wielka Biała Polska (Sus scrofa  
f. domestica) o masie ciała w zakresie 60-80kg. Zwierzęta przed zabiegiem poddano 
kwarantannie i aklimatyzacji. Badanie zostały podzielone na trzy fazy: 

 Faza I badań, obejmowała przeprowadzenie sześciu krótkoterminowych 
eksperymentów na zwierzętach z z zastosowaniem protezy ReligaHeartEXT 
wyposażonej w komercyjnie dostępne zastawki typu Medtronic Hall. 

 Faza II badań, przeprowadzono trzy krótkoterminowe eksperymenty na 
zwierzętach z zastosowaniem protezy ReligaHeart EXT wyposażonej w nowego 
typu, jednodyskowe zastawki mechaniczne typu MOLL. Zmiana w konstrukcji 
protezy dotyczącą zastawek wynikała z zakończenia produkcji komercyjnych 
zastawek jednodyskowych. 

 Faza III badań, obejmowała 3 doświadczenia długoterminowe przeprowadzone 
na finalnej konstrukcji protez wyposażonej w zastawki typu MOLL. 

4.3. Przebieg zabiegu wszczepienia protezy: 

Zabieg wszczepienia pozaustrojowej protezy wspomagania serca przeprowadzano 
w pełnym znieczuleniu wziewnym i zabezpieczeniu przeciwbólowym. W trakcie zabiegu 
monitorowano sygnały życiowe zwierzęcia: EKG, saturację i ciśnienie tętnicze. Klatkę 
piersiową zwierzęcia otwarto z torakotomii bocznej lewostronnej w IV międzyżebrzu.  

  

Rys. 29. Podłączenie protezy ReligaHeart 
EXT w czasie zabiegu. 

Rys.30. Zwierzę po zakończeniu zabiegu 
implantacji, w trakcie zabepieczania ran 

pooeracyjnych. 
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Przed podłączeniem pompy podano heparynę niefrakcjonowaną. Drogę napływu krwi 
z układu krążenia do protezy przygotowano poprzez podłączenie kaniuli napływowej 
do uszka lewego przedsionka. Drogę wypływu krwi z protezy do układu krążenia 
podłączono poprzez założenie zacisku bocznego na aortę wstępującą pod kontrolą 
ciśnienia obwodowego i podłączono koniec graftu kaniuli wypływowej protezy do boku 
aorty. Kaniule poprowadzono w poprzek lewego boku w tkance podskórnej 
i wyprowadzono je z lewej strony grzbietu zwierzęcia. podłączono protezę do kaniul 
i odpowietrzono (Rys. 29). Uruchomiono pracę protezy. 

4.4. Postępowanie w czasie chronicznego wspomagania serca. 

Po zakończeniu implantacji (Rys. 30), zwierzę przeniesiono do specjalnie 
przygotowanej klatki na sali pooperacyjnej. Podłączono aparaturę monitorującą: 
ciśnienie krwi tętniczej, przepływ krwi kaniuli wypływowej protezy, EKG, temperatura 
ciała. Po ustabilizowaniu prawidłowego własnego oddechu i poprawnej wymiany 
gazowej w płucach zwierzę ekstubowano. Pojono i karmiono zwierzę według potrzeb. 
Monitorowano bilans płynów. Podawano osłonę antybiotykową oraz zapewniono 
osłonę przeciwbólową. W trakcie przebiegu operacyjnego prowadzono dobowe karty 
obserwacji uwzględniające bilans płynów, zmiany opatrunku, karmienia, diurezę, 
podawane koloidy i krystaloidy oraz leki. Raz dziennie wykonywano panel oznaczeń 
diagnostycznych - hematologia, koagulologia, biochemia, gazometria, elektrolity oraz 
dodatkowe badania diagnostyczne niezbędne dla prowadzenie leczenia 
pooperacyjnego [18,19,22]. Prowadzono obserwacje protezy pod kątem oceny 
ewentualnego gromadzenia się materiału zatorowego. Czas obserwacji 
w krótkoterminowych eksperymentach wynosił średnio 7 dni, w długoterminowych 
33 dni. 

Wszystkie eksperymenty zakończono eutanazją poprzez podanie dożylne preparatu 
Thiopental lub Morbital.  Po zakończeniu doświadczenia zabezpieczono do oceny 
makroskopowej i mikroskopowej protezę ReligaHeart EXT. Wykonano pełną autopsję 
zwierzęcia wraz z oceną stanu narządów pod kątem wystąpienia objawów ognisk 
zapalnych niedokrwiennych zatorowych, krwotocznych lub zapalnych. Zabezpieczono 
do analizy histopatologicznej wycinki z narządów miękkich [20-21]. 

4.5. Badania przeprowadzone w trakcie doświadczeń na zwierzętach 

4.5.1 Makroskopowa ocena protez po deplantacji 

Po zakończeniu doświadczenia pozyskane protezy wspomagania serca poddano ocenie 
makroskopowej pod kątem osadzania się materiału biologicznego na powierzchniach 
mających kontakt z przepływająca krwią. Obserwacji podlegały: czasza krwista, 
pierścienie zastawek oraz konektory napływowe i wypływowe. Ocena protez serca 
wyposażonych w zastawki Medtronik Hall po pierwszej fazie doświadczeń wykazała 
obecność: 

 Zmiany w postaci skrzeplin, wystepujące w obrębie pierścienia zastawki 
napływowej, wbudowanych w pierścienie zastawek, napełzające na 
powierzchnie czaszy krwistej i/lub konektora; 
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 Materiału w postaci skrzeplin w obrębie pierścienia zastawki wypływowej, 
wbudowanych w pierścienie zastaweki, napełzające na  powierzchni czaszy 
krwistej i/lub konektora; 

 Śladowe ilości skrzeplin w obrębie czaszy krwistej; 

 Cienkie skrzepliny wystepujące w narożu membrany. 

Ocena protez serca wyposażonych w zastawki typu MOLL w drugiej fazie doświadczeń 
wykazała: 

 Śladowe ilości mikroskrzeplinek pojawiających się głównie w obszarze 
krawędzi zastawek.  

 Balotujące skrzepliny w postaci nitek włóknika powstające na krawędziach 
konektorów w miejscu połączenia z kaniulami.  

 Obecność materiału w postaci skrzepliny na krawędzi pierścienia zastawki 
wypływowej od strony czaszy krwistej.  

 Materiał biologiczny w postaci filmu oraz punktowych białych skrzeplin 
pokrywających powierzchnię czaszy krwistej.  

Ocena makroskopowa protez serca po zakończonych doświadczenia 
długoterminowych (Rys.31) wykazała zmiany w postaci: 

 punktowych, niewielkich skrzeplin w obrębie membrany i czaszy krwistej, 

 białej zorganizowanej skrzepliny na powierzchni membrany,   

 niewielkiej zorganizowanej skrzepliny w obrębie narożu membrany.  

 

 

 

 

Rys.31. Proteza ReligaHeart po 30 dniach  
wspomagania serca zwierzęcia  
doświadczalnego.  

 

 

 

 

4.5.2. Badania immunohistochemiczne fragmentów protez po deplantacji 

Do badań immunohistochemicznych wykorzystano metodę EnVision®/DAKO  
z chromogenem Fast Red. W bieżących badaniach do oceny lokalizacji i ekspresji 
antygenów komórkowych (tkankowych) zastosowano następujące przeciwciała 
poliklonalne skierowane przeciw następującym antygenom: 

 Fibrynogen / DAKO/ jako podstawowy składnik zmian podłoża adhezyjnego 
na elementów morfotycznych krwi  
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 CD68, obecny wewnątrzkomórkowo w monocytach, makrofagach, 
neutrofilach, bazofilach, komórkach dendrytycznych.  

 CD31, jako wskaźników komórek śródbłonka naczyniowego.  

Ocena immunohistochemiczna powierzchni wewnętrznej badanych protez po 
zakończeniu doświadczeń długoterminowych wykazała jedynie lokalne zjawiska 
adhezji wybranych elementów morfotycznych krwi (Rys. 32). 

 

Rys. 32. Powierzchnia czaszy krwistej pompy ReligaHeart EXT z elementami 
morfotycznymi w początkowej fazie organizacji skrzeplinki. 

4.5.3. Badania diagnostyczne 

Zwierzęta do zabiegu były zakwalifikowane po wstępnych badaniach laboratoryjnych. 
Krytyczne parametry życiowe: morfologia krwi, gazometria wraz z elektrolitami 
i glukozą oraz czasy krzepnięcie (APTT lub PT) były oznaczane w zależności od 
obserwacji zwierzęcia i oceny klinicznej. Dodatkowo raz dziennie wykonywany był 
pełen panel oznaczeń diagnostycznych: fHGB, czasy PT, TT, d-dimery, fibrynogen, OB, 
poziom agregacji PLT, kreatynina, magnez, wapń,  transaminazy, bilirubina całkowita 
i sprzężona, mocznik, GGTP, amylaza, żelazo, białko całkowite, cholesterol, fosfataza 
zasadowa, albumina, CRP oraz mocz [18,19,22]. 

Na podstawie wyników badań diagnostycznych uzyskanych w ramach doświadczeń 
krótkoterminowych pierwszej i drugiej fazy, stwierdzono: 

 Liczebność elementów morfotycznych krwi zwierząt podczas mechanicznego 
wspomagania serca była zależna od obecności miejscowych ognisk zapalnych, 
infekcji, utraty krwi do jam ciała jak i od transfuzji krwi stanowiąc wypadkową 
wszystkich w/w czynników.  

 Prawidłowy niski poziom stężenia wolnej hemoglobiny w osoczu. 

 Obniżenie stężenia AST i ALT w przebiegu pooperacyjnym 

 Prawidłowy, niski poziom kreatyniny. 

Na podstawie wyników badań diagnostycznych uzyskanych w ramach doświadczeń 
długoterminowych, stwierdzono: 
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 Wahania liczby elementów morfotycznych krwi zwierząt zależne od obecności 
miejscowych ognisk zapalnych, infekcji, utraty krwi do jam ciała jak i od 
transfuzji krwi stanowiąc wypadkową wszystkich w/w czynników. 
Obserwowano zmienną liczbę leukocytów z tendencjami wzrostowymi, 
tendencje spadkową erytrocytów, zmienną liczebność trombocytów (u dwóch 
zwierząt obserwowano silne tendencje spadkowe). 

 Niski poziom stężenia wolnej hemoglobiny w osoczu. 

 Obniżenie stężenia AST w przebiegu pooperacyjnym 

 Wzrost czasów APTT i TT w przebiegu pooperacyjnym nie wywołany 
zastosowanym leczeniem przeciwkrzepliwym 

 Prawidłowy, niski poziom kreatyniny. 

 Tendencje do bakteriurii i nieznacznego białkomoczu, bez leukocyturii. 

4.5.4. Badanie autopsyjne 

Badanie sekcyjne obejmowało ocenę stanu narządów pod kątem wystąpienia objawów 
ognisk niedokrwiennych zatorowych, krwotocznych lub zapalnych, w tym: 

 rany pooperacyjnej, 

 wkłuć głębokich do żyły szyjnej i tętnicy udowej, 

 śródpiersia w tym ocenę serca, worka osierdziowego, jamy opłucnowej i obu 
płuc 

 umiejscowienia kaniul w powłokach ciała zwierzęcia, 

 zespolenia kaniul z układem krążenia, 

 jamy brzusznej w tym ocenę narządów miękkich (wątrobę, śledzionę, trzustkę, 
nerki), otrzewnej, jelit i żołądka. 

W badaniach autopsyjnych po zakończeniu pierwszej fazy eksperymentów 
krótkoterminowych stwierdzono: 

 Zator w obrębie aorty brzusznej blokujący napływ krwi do obydwu tętnic 
biodrowych, w pierwszym eksperymencie; 

 Niewielkie ogniska niedokrwienne w obu nerkach;  

 Masywną martwice jelita grubego spowodowaną zatorem tętnicy krezkowej, 
w drugim eksperymencie;  

 Masywne krwawienie w rejonie rany pooperacyjnej śródpiersia, w trzecim 
eksperymencie; 

 Prawidłowy obraz i strukturę wątroby, trzustki oraz śledziony. 

W badaniach autopsyjnych po zakończeniu drugiej fazy eksperymentów 
krótkoterminowych stwierdzono: 

 Zmiany w postaci zrostów w obrębie śródpiersia i jamy opłucnowej będące 
wynikiem przeprowadzonego zabiegu implantacji pozaustrojowej pompy 
wspomagania serca  

 Prawidłowy obraz i strukturę wątroby, trzustki oraz śledziony we wszystkich 
trzech eksperymentach,  

 Zmienioną strukturę nerek oraz liczne zmiany zawałowe w obrębie nerek. 

 Powiększony miesień serca, w trzecim eksperymencie  
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W badaniach autopsyjnych po zakończeniu doświadczeń długoterminowych 
stwierdzono: 

 Zmiany w postaci zrostów w obrębie śródpiersia i jamy opłucnowej będące 
wynikiem przeprowadzonego zabiegu implantacji pozaustrojowej pompy 
wspomagania serca. 

 Uogólnione zmiany zapalne w tym zmiany septyczne śródpiersia i zapalne 
wokół kaniul stwierdzone w dwóch pierwszych eksperymentach są wynikiem 
zakażenia wstępującego wzdłuż kaniul florą bakteryjną zwierzęcia. 

 Prawidłowy obraz i strukturę wątroby oraz trzustki we wszystkich trzech 
eksperymentach, śledziony w dwóch ostatnich eksperymentach. 

 Brak zmian zawałowych w obrębie nerek we wszystkich eksperymentach. 

 Zmiany zawałowe w obrębie śledziony w pierwszym eksperymencie. 

4.5.5. Badania histopatologiczne 

Badanie histopatologiczne obejmowało ocenę histopatologiczną narządów miękkich 
i tkanek pobranych po zakończeniu długoterminowych eksperymentów in vivo 
mechanicznego wspomagania serca protezą Religa Heart EXT pod kątem 
występowania zatorów zakrzepowych, martwicy oraz ognisk zapalnych [20,22].  

Na podstawie oceny histopatologicznej przeprowadzonej w ramach pierwszej fazy 
krótkoterminowych doświadczeń na zwierzętach, obserwowano: 

 Zmiany zapalne w nasierdziu i śródsierdziu oraz błonie zewnętrznej aorty; 

 Zmiany delaminacyjne ściany aorty; 

 Zmiany zakrzepowo-zatorowe w nerkach;  

 W miejscu wyprowadzenia kaniul przez powłoki skórne obserwowano stan 
zapalny i martwice; 

 Zmiany zapalne w płucach spowodowane infekcją nabytą przed 
eksperymentem; 

 Zmiany zapalne płucach; 

  Zastój bierny w wątrobie i śledzionie; 

 Zmiany zakrzepowo-zatorowe w tętniczce prawej nerki. 

Na podstawie oceny histopatologicznej przeprowadzonej w ramach drugiej fazy 
krótkoterminowych doświadczeń na zwierzętach, obserwowano: 

 zmiany wywołane prowadzonym wspomaganiem serca w postaci zawału 
niedokrwiennego nerek, 

 aseptycznych odczynów zapalnych oraz uszkodzeń mechanicznych w miejscu 
zespolenia systemu wspomagania serca z układem krążenia  

 wtórną niedodmę płuc. 

Na podstawie oceny histopatologicznej przeprowadzonej w ramach długoterminowych 
doświadczeń, stwierdzono: 

 W dwóch pierwszych eksperymentach dominowały zmiany z uogólniony 
zakażeniem lub zapaleniem bez możliwości oceny wpływu implantu na 
organizm zwierzęcia. 
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 Obraz narządów miękkich stosowny do stanu pooperacyjnego (odczyny 
resorpcyjne) (Rys.33). 

 Zmiany zapalne w obrębie płuc i nerek były wynikiem infekcji nabytych 
przez zwierzęta przed implantacją oraz powikłanych w wyniku osłabienia 
organizmu zwierząt po zabiegu. 

 Infekcje stwierdzone w miejscu wyprowadzenia kaniul przez powłoki 
skórne pomimo zapewnienia zwierzętom możliwie najlepszych warunków 
bytowania były wynikiem zakażenia wstępującego florą bakteryjną zwierzęcia. 

 

Rys. 33. Obraz nerki lewej zwierzęcia doświadczalnego  
po 30 dniowym wspomaganiu serca protezą ReligaHeart EXT 

4.6. Podsumowanie krótkoterminowych eksperymentów: 

 Zastosowane protezy Religa Heart EXT pracowały przez cały okres wspomagania 
serca prawidłowo. 

  Ocena makroskopowa protez zastosowanych w pierwszej fazie doświadczeń na 
zwierzętach wykazała powtarzalne tworzenie się zmian w postaci skrzeplin o 
różnym stopniu rozbudowania w obrębie zastawek. W wyniku wprowadzonych 
zmian m. in. zmianie zastawek Medtronik Hall na jednodyskowe zastawki typu 
MOLL uzyskano w znacznym stopniu ograniczenie ryzyka powstawania skrzeplin 
w obszarze zastawek.  

 W trakcie wspomagania serca nie obserwowano wzrostu stężenia wolnej 
hemoglobiny w osoczu. 

 Jednostka sterująca ReligaHeart-501 pracowała stabilnie, bez zakłóceń 
wpływających negatywnie na pracę protezy. 

4.7. Podsumowanie długoterminowych eksperymentów. 

 Zastosowane protezy ReligaHeart EXT pracowały przez cały okres wspomagania 
serca prawidłowo. 

 Ocena makroskopowa protez po zakończonych doświadczenia nie wykazała 
istotnych zmian w postaci skrzeplin - co potwierdza niskie ryzyko wystąpienie 
powikłań zakrzepowo-zatorowych w trakcie wspomagania serca pompą 
ReligaHeart EXT. 
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 W trakcie wspomagania serca nie obserwowano wzrostu stężenia wolnej 
hemoglobiny w osoczu. 

 Jednostka sterująca ReligaHeart-501 pracowała stabilnie, bez zakłóceń 
wpływających negatywnie na pracę protezy. 

 W trakcie doświadczeń przedklinicznych potwierdzono funkcjonalność i stabilność 
nowego systemu wspomagania serca oraz bezpieczeństwo długoterminowego 
stosowanie 
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1. Wprowadzenie 

Sterowniki pomp wspomagania serca stanowią jeden z kluczowych elementów 
systemów wspomagania serca ReligaHeart. Wymagana jest od nich nieprzerwana, 
niezawodna praca w przedziałach czasu od miesięcy do ok. roku, z jak najkrótszymi 
przestojami spowodowanymi awariami lub koniecznością planowanych przeglądów 
urządzeń. W ramach programu Polskie Sztuczne Serce w latach 2008 – 2012 powstały 
trzy konstrukcje sterowników dla pomp wspomagania serca ReligaHeart© EXT: 

 ReligaHeart 402 

 ReligaHeart 501 

 ReligaHeart DUO 

Bazą wyjściową dla ww. sterowników była wcześniejsza konstrukcja opracowana 
w Pracowni Sztucznego Serca FRK 10 lat wcześniej sterownika POLPDU401. Konstrukcja 
sterowników uległa systematycznej miniaturyzacji począwszy od sterownika 
przewoźnego skończywszy na sterowniku przenośnym. Dzięki postępowi w konstrukcji, 
zastosowaniu nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, zdołano 
skonstruować urządzenie o unikalnych możliwościach i zabezpieczeniach ReligaHeart 
DUO, które może pracować zarówno, jako urządzenie stacjonarne jak również 
przenośne. Takie cechy konstrukcyjne, zostały osiągnie dzięki doświadczeniom 
eksploatacyjnym zdobytym w badaniach laboratoryjnych i klinicznych konstrukcji 
wcześniejszych oraz ich wnikliwej analizie. 

2. Rozwój układów sterowania  

Bazując na podstawowym, strukturalnie podobnym układzie pneumatycznym, układ 
sterowania ewoluował począwszy od stosunkowo prostych układów do coraz bardziej 
zaawansowanych. Podstawowe założenie konstrukcyjne sterowników stanowiło, że 
będą to układy strukturalnie oparte o mikrokontrolery jednoukładowe. Taki sposób 
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budowy poszczególnych bloków funkcjonalnych urządzenia pozwala na podejście 
obiektowe do sterowania. Każdy blok posiada w tym podejściu opisaną założeniami 
konstrukcyjnymi funkcjonalność, opartą o zbiór metod – realizowanych działań oraz 
atrybutów – zmiennych stanu i flag opisujących stan pracy bloku. Poszczególne bloki 
funkcjonale łączą się pomiędzy sobą interfejsami przesyłającymi dane w sposób 
szeregowy lub równoległy. 

3. ReligaHeart 402 

Konstrukcja ta powstała w początkowym okresie programu Polskie Sztuczne Serca, jako 
rozwinięcie wcześniejszy konstrukcji sterowników pomp wspomagania serca serii 
POLPDU-400. Podstawowym założeniem konstrukcyjnym było maksymalne 
uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł zasilania. Dodatkowo postawionymi celami 
były: wydłużenie czasu pracy urządzeń z baterii podczas spacerów pacjentów i redukcja 
wagi urządzenia przy zachowaniu konstrukcji układu pneumatycznego zbliżonej do 
konstrukcji wcześniejszych. Wobec stosunkowo dużego rozpowszechnienia w klinikach, 
starano się także zachować zbliżony do wcześniejszej wersji sterownika POLPDU-401 
interfejs obsługi urządzenia, co warunkowało sposób opracowania konsoli 
użytkownika. 

 

Rys. 1 Przewoźny sterownik ReligaHeart 402 

3.1  Konstrukcja 

Pierwsza z powstałych konstrukcji oparta była o mikrokontrolery ośmiobitowe serii 
AVR o wydajności operacyjnej rzędu 12 MIPS. Schemat blokowy sterownika urządzenia 
przedstawia rys. 2. 

 Urządzenie wytwarza zasilanie pneumatyczne za pomocą dwóch redundantnych 
kompresorów w dwóch zbiornikach ciśnieniowych. W danej chwili pracuje tylko jeden 
kompresor wytwarzający zarówno nadciśnienie i podciśnienie. Siniki kompresorów 
BLDC są sterowane poprzez komercyjny sterownik nadzorowany przez specjalny pakiet 
analogowego sterownika typu PID – Pakiet URG. Na podstawie pomiaru ciśnienia 
w zbiornikach Pakiet ten reguluje obroty silnika kompresora dla zachowania ustalonej 
w sposób arbitralny w komorach różnicy ciśnienia w obu zbiornikach. Dla ustalenia 
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asymetrycznego zasilania (+50, -12kPa) pakiet URG steruje zaworami upustowymi, 
które przesuwają punkt pracy całego sterownika w odpowiednim kierunku. 

Zespół wytwarzania ciśnienia jest nadzorowany przez Pakiet ZKM. Pakiet ten zarządza 
również zespołem zasilania urządzenia. Pakiet ten jest sterowany przez mikrokontroler 
i pracuje przez cały czas pracy urządzenia nadzorując równocześnie kluczowanie 
energii zasilającej na pozostałe moduły urządzenia. Pakiet ten, odpowiedzialny również 
za dystrybucję zasilania został umieszczony w dolnej części urządzenia w bliskości do 
akumulatorów i kompresorów, wraz z ich sterownikami   
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Rys. 2. Schemat blokowy Sterownika ReligaHeart 402. 

Pakiet ZKM sterownika ReligaHeart 402 jest przystosowany do zasilania z trzech źródeł 
zasilania: 

 Zasilanie napięciem przemiennym z sieci energetycznej ~230V 50Hz 

 Zasilanie akumulatorowe 24V= 

 Zasilanie akumulatorowe z zewnętrznego gniazda 24VDC 

Algorytm przełączania źródeł zasilania zapewnia ciągłość zasilania całego urządzenia 
w przypadku obecności przynajmniej jednego źródła zasilania. Priorytet posiada 
zasilanie sieciowe. Przy całkowitym braku lub chwilowym zaniku napięcia sieciowego 
zespół ZKM przełącza sterownik pomp wspomagania serca na zasilanie awaryjne, 
wybierając gniazdo zasilania zewnętrznego. Gdy układ kontroli zasilania wykryje brak 
napięcia w gnieździe zasilania zewnętrznego, lub gdy jest ono zbyt niskie, zespół ZKM 
przełączy sterownik na zasilanie akumulatorowe, które znajduje się wewnątrz 
sterownika. 
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Zasilanie napięciem przemiennym z sieci energetycznej ~230V 50Hz realizuje zasilacz 
impulsowy firmy ASTEC 24V 350VA. Zasilacz ten zasila zespół kompresorów, oraz 
moduł przetwornic PZE.  

Moduł PZE jest wielowyjściową przetwornicą DC/DC przetwarzającą napięcie 24VDC na 
kilka napięć o różnych parametrach elektrycznych potrzebnych do zasilania komputera, 
układów sterowania, wyświetlacza, oraz układów pomiarowych. W prototypie 
klinicznym urządzenia zastąpiono zasilacz impulsowy firmy ASTEC zasilaczem 
impulsowym LAMBDA, który posiada dopuszczenia medyczne na zgodność z normą PE-
6001. Zespół przetwornic został zastąpiony przetwornicami firmy TRACO. 

 

Rys. 2. Pakiet DSP. 

Za sterowanie pracą pomp ReligaHeart EXT odpowiedzialny jest pakiet DSP 
współpracujący z kartą przemysłowego komputera PC. Pakiet DSP zbudowany 
w oparciu o dwa mikrokontrolery jednoukładowe ATMega128 posiada funkcjonalność 
pozwalającą na generowanie przebiegów prądowych wg zadanej trajektorii 
trapezoidalnej, pomiar napięć z 8 źródeł oraz blok izolowanego galwanicznie interfejsu 
w standardzie RS485 dla współpracy z Pakietem ZKM oraz interfejs szeregowy dla 
potencjalnej współpracy z pakietem Telemetrycznym dla komunikacji z systemem 
gromadzenia danych CMS

2
.  

Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową zastosowanych mikrokontrolerów, 
atakże na konieczność zapewnienia interfejsu użytkownika, główny algorytm 
sterowania jest wypracowywany przez komputer PC, komunikujący się z Pakietem DSP 
przez magistralę równoległą PC104 oraz pamięć dwubramową. Z punktu wiedzenia PC 
urządzenie jest widoczne, jako obszar pamięci o pojemności 4kB, w której 
organizowane są bufory cykliczne, a dwie komórki pamięci obsługują tzw. Mailslot – 
zapis do tej komórki powoduje pojawienie się przerwania PC (podobny Mailslot 
występuje przy komunikacji od PC do pakietu DSP).  Złożona logika współpracy Pakietu 
DSP z PC jest realizowana przez układy programowane CPLD XILINX serii 9500VX 
o pojemności 144 makrocell, z czego wykorzystywanych jest ok. 82% w tym wszystkie 
połączenia między modułowe. 

Dla zapewnienia synchronizacji pracy pompy wspomagania serca z sercem pacjenta 
w sterowniku zaimplementowano pakiet EKG zbudowany w technice analogowej. 
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Pakiet ten wypracowuje sygnał detekcji zespołu R w sygnale EKG, dla synchronicznej 
aktywacji fazy tłoczenia pompy wspomagania serca.  Pakiet zawiera filtry ciągłe sygnału 
i zapewnia wybór jednego z 12 wyprowadzeń EKG, dla przetwarzania przez analogowy 
detektor QRS. 

Interakcję z użytkownikiem zapewnia konsola wyposażona w 15 calowy monitor LCD 
zwejściem VGA sterowanym z PC oraz dedykowaną klawiaturę, komunikującą się po 
łączu szeregowym w standardzie RS232 z pakietem DSP, a następnie poprzez łącze SPI 
z interfejsem PC-104 dla komputer PC zaimplementowanym w CPLD. Kody 
naciśnietego klawisza są odczytywane, jako komórka portu IO przez komputer PC. 
Dodatkowo, po naciśnięciu klawisza generowane jest przerwanie dla PC. 

Elektronika sterująca wraz z zespołem zasilania konsoli została zmontowana w formie 
wysuwanej kasety na płycie bazowej. Moduły łączą się z płytą bazową za pomącą złączy 
pośrednich (DIN 41612). Widok zmontowanej elektroniki kasety przedstawia Rys. 3. 
Widoczne są od lewej moduły EKG, DSP wraz z PC oraz pakiet zasilania ZKM.  

 

Rys. 3. Zespół elektroniki kasety górnej 

3.2  Rezultaty 

Konstrukcja przewoźnego sterownika stanowiła istotny postęp w stosunku do 
zaprojektowanego w latach 90 XX w i eksploatowanego obecnie w klinikach sterownika 
POLPDU-401. Ograniczono pobór mocy przez urządzenie o ok. 20% oraz zmniejszono 
jego wagę. Zapewniono również niezależność pracy urządzenia, od jakości szpitalnej 
sieci pneumatycznej, co dość często negatywnie wpływało na możliwości eksploatacji 
sterownika POLPDU – 401, którego praca z kompresorów możliwa była w sposób 
przerywany. Dwa kompresory ReligaHeart 402 zapewniają możliwość pracy ciągłej. 
Niezależnie od tej możliwości kompresory przełączają się, co 6 godzin, w celu 
wydłużenia okresu ich bezawaryjnej pracy. Pogorszeniu uległa jednakże stabilność 
ciśnienia zasilającego - oscyluje ono ±2kPa wokół wartości zadanej. Wpływa to 
negatywnie na wyjściowe ciśnienie z przetworników elektropneumatycznych i wymaga 
implementacji programowych algorytmów wolnej pętli sprzężenia zwrotnego 
przebiegu sterującego przetworniki, korygującego wahania ciśnienia zasilającego. 
Długoterminowe zmiany ciśnienia zasilającego przedstawia rys. 4. Tabela 1 przedstawia 
dane techniczne jednostki. 
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Rys. 4 Długoterminowe zmiany ciśnienia w zbiornikach zasilających ReligaHeart EXT 

Tabela 1[3] 

 

4. ReligaHeart 501 

Podstawowym celem konstrukcji tego urządzenia, było opracowanie sterownika 
przenośnego o wadze dużo mniejszej, a właściwościach eksploatacyjnych adekwatnych 
w stosunku do konstrukcji przewoźnych sterowników. Istotne było osiągniecie 
wydłużenia czasu pracy sterownika z własnych źródeł zasilania. Ważnym 
mankamentem sterowników serii 400 były ograniczone możliwości zdalnej komunikacji 
i gromadzenia danych. Sterownik ReligaHeart 501 posiada te możliwości znacznie 
rozbudowane. W tym celu założono podział konstrukcji sterownika na cześć 
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wykonawczą – realizującą cały algorytm pracy urządzenia (tzw. kontroler) oraz część 
nadzorują i komunikacyjną (host). W takim podejściu Host komunikując się z różnymi 
źródłami danych w tym: klawiaturą, ekranem dotykowym lokalną siecią komputerową 
odbiera informację dotyczącą nastaw urządzenia oraz gromadzi dane o stanie jego 
pracy, natomiast cały algorytm sterowania jest implementowany w części 
wykonawczej sterownika.  

4.1  Konstrukcja układu sterowania. 
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Rys. 5. Schemat blokowy sterownika ReligaHeart 501 

Schemat blokowy układu sterowania ReligaHeart 501 został przedstawiony na rys.5. 
Układ został podzielony na dwa maksymalnie odseparowane od siebie tory. Zapewniło 
to możliwość redundantnej pracy jednokomorowej lub pracy dwukomorowej, lecz 
z ograniczoną redundancją. Nowy układ pneumatyczny urządzenia posiada dwa 
kompresory, przez co zapewniono w ograniczonym zakresie nastaw redundancję 
jednego stopnia. Dla podniesienia niezawodności układu większość elementów 
wykonawczych i pomiarowych została zdublowana, w tym: 

 kompresory, 

 czujniki ciśnienia, 

 zawory upustowe. 

Logika sterująca części wykonawczej została wykonana w postaci systemu 
mikrokomputerowego zbudowanego w oparciu o 32 bitowy mikrokontroler 
jednoukładowy z rdzeniem CORTEX M3 STM32F103, pracujący z zegarem 72 MHz. 
Układ zawiera także zintegrowane przetworniki AD, DA, timery oraz porty szeregowe, 
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większość obsługiwana kanałami DMA. Mikrokontroler wykonuje wszystkie zadanie 
kontrolno pomiarowe toru w tym wytwarza sekwencję sterującą dla dwóch silników 
BLDC. Ze względu na nową konstrukcję przetwornika elektropneumatycznego 
sterownik implementuje również obsługę magistrali CAN-bus, przez którą komunikuje 
się z dedykowanym dla silnika liniowego sterownikiem w standardzie CANOpen. 
Zastosowanie magistrali Can-bus pracującej z szybkością 1Mbit/s w znaczący sposób 
zwiększyło niezawodność obsługi przetwornika dzięki wbudowanym w mechanizm 
komunikacji CAN-bus mechanizmom sprzętowej kontroli poprawności transmisji, 
a także uprościło komunikację dzięki sprzętowym mechanizmom arbitrażu tej 
magistrali. 

Magistrala CAN-bus transmituje dane symetrycznie po ekranowanej parze przewodów, 
co w istotny sposób uodparnia transmisję danych na zakłócenia w szczególności 
zewnętrzne pola elektromagnetyczne o dużej wartości natężeniu pola. Ta idea 
konstrukcyjna przyświecała również przy wyborze głównej magistrali komunikacyjnej 
pomiędzy częścią wykonawczą i transmisyjną. Wybrano standard RS422 zapewniając 
możliwość transmisji symetrycznej w trybie Full-duplex. Mniej wymagające magistrale 
komunikacyjne zostały zaprojektowane w standardzie RS-232, która dzięki wysokim 
poziomom sygnału również jest odporna na zakłócenia, jednakże przy mniejszych 
szybkościach transmisji. Zastosowanie magistrali szeregowych dla wymiany informacji 
między modułami istotnie uprościło konstrukcję urządzenia i podniosło jego 
niezawodność. W celu ograniczenia emisyjności urządzenia oraz poprawy EMC 
w torach transmisyjnych zastosowano dławiki pracujące w trybie Common Mode. 

 

Rys. 6. Pakiet kontrolera ReligaHeart 501 

Na rysunku 6 zaprezentowano widok pakietu kontrolera. Składa się on z dwóch PCB. 
Górny to system mikroprocesorowy z częścią pomiarową i komunikacyjną. Dolny PCB 
to elementy zasilające wykonawcze: dwa stopnie mocy inwerterów BLDC oraz 
4 stopnie wyjściowe sterowania zaworami upustowymi. Na górnym PCB zintegrowano 
również 6 czujników ciśnienia dla redundantnego pomiaru w trzech węzłach: zbiorniku 
nadciśnienia, podciśnienia oraz torze wyjściowym ciśnienia dla komory. Pakiet pobiera 
ok. 1W mocy z zasilacza urządzenia. 

Pakiet kontrolera został zintegrowany z kompresorami w formie modułu, co zwiększyło 
upakowanie podzespołów w urządzeniu i usprawniło serwisowanie. 
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Rys. 7. Zespół pneumatyki ReligaHeart 501 

Część komunikacyjna toru została zbudowana w oparciu o energooszczędny procesor 
aplikacyjny firmy NXP LPC3250, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. 
W tym celu wykorzystano gotowe moduły produkowane przez firmę Embedded Artists 
w formie płytek SODIMM ze złączem krawędziowym. Dla integracji modułów 
zaprojektowano własna płytę bazową. Całość przedstawiono na rys. 8. Zastosowanie 
sytemu operacyjnego typu Embedded Linux znacznie uprościło oprogramowanie 
interfejsu użytkownika, a także zapewniło niezawodną obsługę stosu TCP-IP dla 
komunikacji po sieci Ethernet. Stosunkowo długi czas reakcji na obsługę przerwania 
w systemie tego typu nie stanowi przeszkody, bowiem układ ten pełniąc funkcje 
jedynie „administracyjne” nie musi spełniać wymagań systemu czasu rzeczywistego 
tak, jak to ma miejsce dla kontrolera. Układ obsługuje dotykowy ekran 
ciekłokrystaliczny TFT o rozdzielczości 320x200, co zapewnia pełny interfejs 
użytkownika. Dla zapewnienia redundancji moduł obsługuje również 5 przycisków 
zorganizowanych w formie koła, jako przyciski nawigacyjne. 

 

Rys.8. Pakiet Host’a wraz z ekranem LCD i przyciskami NAVI-KEY. 

4.2  Zasilanie ReligaHeart 501. 

W celu zwiększenia gęstości upakowania energii w bateriach ReligaHeart 501, 
zdecydowano się na zastosowanie w nim baterii najnowszej generacji LiFEPo4 
tzw. nanofosfatowych Zastosowane w nowej konstrukcji akumulatory nanofosfatowe 
charakteryzują się gęstością energii mniejszą niż Litowo-Jonowe (najlepsze pod tym 
względem) jednakże są od nich bezpieczniejsze w użytkowaniu, posiadają większą ilość 
cykli ładowania oraz wymagają mniejszej ilości zabezpieczeń. 
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Tabela 2 [1] i [2] przedstawia porównanie właściwości różnych typów akumulatorów 

Chemistry Voltage 
 Energy 
Density 

 Working 
Temp. 

 Cycle Life  Safety Environmental 
Cost based on 
cycle life x Wh  
of SLA 

LiFePO4 3.2V 
>120 
Wh/kg 

 -0-60 °C 
 >2000(0.2C 
rate, IEC 
Standard) 

Safe Good 
0.15-0.25 
lower than SLA 

Lead acid 2.0V > 35Wh/kg  -20 - 40°C >200 Safe Not good 1 

LiIon 4.2V 
>150 
Wh/kg 

0-60 >400 Unsafe Middle  

Akumulatory zastosowane w ReligaHeart 402, żelowe typu AGM po ok. 6 miesiącach 
eksploatacji nadawały się do wymiany, bowiem temperatura wewnątrz urządzenia 
osiągała wartość 48- 55 °C. Porównując różne typy akumulatorów akumulatory 
kwasowe mają przewagę nad pozostałymi jedynie przy temperaturach poniżej 0 °C.  
Akumulatory Li-Ion oraz LiFePo4 mogą pracować do -25 °C, nie mogą być tylko 
ładowane poniżej 0 a nawet 5°C. Z uwagi na dużą gęstość energii, dużą ilość cykli 
ładowania oraz brak możliwości wybuchu zdecydowano się na zastosowanie 
w ReligaHeart 501 baterii nanofosfatowych.  

W urządzeniu zastosowano dwie baterie zbudowane z ogniw ANR26650M1 
o pojemności ok. 2.2 Ah. Każda bateria zawiera 4 szeregowo połączone zespoły, 
równolegle połączonych ogniw. Daje to baterię o napięciu średnim ok. 13,2V oraz 
pojemności ok. 14Ah i pojemności energetycznej 185 Wh. Dwie baterie zapewniają 
redundancję oraz możliwość wymiany jednej z nich be przerywania pracy urządzenia. 
Zastosowanie akumulatory wymagają jednakże zastosowania elektronik 
zabezpieczającej oraz balansowania podczas ładowania. W konstrukcji ReligaHeart 501 
wykorzystano możliwość szybkiego ładowania akumulatorów nanofosfatowych. Każdy 
akumulator może być ładowany prądem 10A w ciągu ok. 2h. Podczas ładowania musi 
być obserwowana temperatura oraz napięcie ładowania w cyklu CC-CV. W tym celu 
zabudowano w urządzeniu dedykowane pakiety ładowarki sterowane 
mikrokontrolerami. Zaawansowany sposób obsługi w połączeniu z miernikiem ładunku 
zintegrowanym z każdą baterii pozwala uzyskać maksymalizację wykorzystania energii 
z każdego akumulatora. Skrócenie czasu ładowania zostało okupione koniecznością 
znacznego przewymiarowania zasilacza sieciowego urządzenia. Podczas ładowania 
musi on dostarczać 300W energii. Podczas pracy jednostka zużywa ok. 200W. 

 

Rys. 9. Bateria ReligaHeart 501 
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4.3  Konsola użytkownika 

ReligaHeart 501 posiada dwa ekrany dotykowe, z których każdy służy do sterowania 
pracą jednego toru pneumatycznego. Ekran LCD wyświetla przyciski w postaci 
kolorowych ikon. Naciśnięcie palcem na ikonę powoduje wybór danej funkcji. Na 
rysunku 10 przedstawiono typowy ekran podczas pracy systemu. Sterowanie 
systemem z poziomu konsoli urządzenia jest jednakże blokowane hasłem. Dla pełnego 
sterownia funkcjami systemu zaimplementowano możliwości komunikacyjne hostów 
urządzenia. Dowolny tor urządzenia można bezpośrednio lub poprzez switch sieci 
Ethernet dołączyć kablem do komputera PC, na którym uruchomiono oprogramowanie 
konsoli sterującej. Opcjonalnie można także wykorzystać do celów komunikacyjnych 
złącza USB każdego z torów. W trakcie prób wykorzystywano modułu Wi-Fi 
zainstalowane w gniazdach USB dla uzyskania łączności bezprzewodowej 
z urządzeniem  

  

Rys. 10. Konsola ReligaHeart 501 Rys. 11. Zestaw złączy wejścia wyjścia 
ReligaHeart 501 

4.4  Rezultaty. 

Przyjmując nowe założenia konstrukcyjne zrealizowano prototypy kliniczne urządzenia 
o wadze 5 krotnie mniejszej i wymiarach trzykrotnie mniejszych od jednostki 
przewoźnej. Tabela 3 przedstawia wybrane dane techniczne jednostki sterującej 
ReligaHeart 501 [4]. 

  Tabela 3 

Parametry elektryczne 

zasilanie z sieci energetycznej (zasilacz zewnętrzny) 230[V]/50[Hz] 

pobór mocy (maksymalnie) 700[W] 

zasilanie wewnętrzne (dostępne wewnątrz 
sterownika) 

Zmienne w zakresie 
12-16V/DC 

typ i parametry podtrzymania bateryjnego 
dwa akumulatory LiFePo4, 
bezobsługowe 
13.2[V]±9%/13,8[Ah] 

bezpieczny czas pracy z akumulatora przy 
maksymalnym obciążeniu 

170[min.] 
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czas ładowania akumulatora ze stanu całkowitego 
rozładowania 

>2[godz.] 

długość przewodu elektrycznego 4[m] 

Cechy funkcjonalne i eksploatacyjne 

mobilność i 
transport: 

masa: 20[kg] 
wózki transportowe 
 

funkcjonalność: 

Dotykowy panel operatorski z wyświetlaczem (x2) 
Przyciski nawigacyjne 
sygnalizacja próby przekroczenia nastaw bezpiecznych 
SDP<25[mmHg] lub SDP>150[mmHg] 
DDP<-45[mmHg] 
AHR<40[BPM] lub AHR>110[BPM] 

Urządzenie posiada wagę pozwalającą na jego przenoszenie i przewożenie 
samochodami osobowymi. Dla celów ułatwienia eksploatacji zaprojektowano szereg 
urządzeń pomocniczych jak wózek szpitalny oraz wózki spacerowe. 

Stabilność ciśnienia w zbiornikach sterujących wynosi ok. 1,5kPa tętnień wartości 
międzyszczytowych. Urządzenie posiada możliwość pracy synchronicznej (Moduły 
kontrolerów są wyposażone w optoizolowane wejście dla impulsów z detektor QRS), 
jednakże nie został dla niego zaprojektowany zintegrowany moduł EKG. Urządzenie 
zostało pozytywnie przebadane zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki 
posiadające akredytację PCA. 

Podczas eksploatacji urządzenia najwięcej usterek było 
spowodowanych błędami w montażu podzespołów 
elektronicznych w postaci zimnych lutów lub przegrzania 
elementów. Najwięcej błędów było spowodowanych 
przez błędy w oprogramowaniu (firmware), które 
jednakże w sposób szybki mogły być usuwane na 
bieżąco. Zastosowanie wydajnych 32 bitowych 
mikrokontrolerów spowodowało, że każdy podzespół 
może być wyposażony w dedykowana dla celów 
diagnostycznych konsolę dostępną po łączu RS232, co w 
zasadniczy sposób ułatwia testowanie i diagnostykę 
modułów na etapie ich uruchamiania oraz eksploatacji.  

Rys.  Sterownik ReligaHeart 501 z konsolą sterującą. 

5. ReligaHeart DUO 

Na bazie doświadczeń badań sterownika ReligaHeart 501 powstała nowa konstrukcja 
łącząca wszystkie pozytywne cech jednostek sterujących stacjonarnych i przenośnych. 
W założeniach konstrukcyjnych postanowiono skonstruować urządzenie dwuczłonowe: 

 przenośną jednostkę typu ReligaHeart 500, 
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 stację dokującą, w której jednostka przenośna będzie osadzana na czas pracy 
stacjonarnej (np. podczas snu pacjenta, zabiegu, opieki pooperacyjnej, itp). 

Dla wytwarzania zasilania pneumatycznego w urządzeniu zastosowano kompresory 
spiralne. Zmiana układu pneumatycznego spowodował konieczność zmiany układu 
sterowania. 

Zasilanie z pneumatycznej instalacji szpitalnej spowodowało konieczność wyposażenia 
urządzenia w dodatkowe interfejsy komunikacyjne oraz czujniki ciśnienia. 
W doświadczeniach z ReligaHeart 501 istotnym problemem okazało się zapewnienie 
szczelności w doprowadzeniach pneumatycznych do czujników ciśnienia 
zintegrowanych z pakietem kontrolera. Istotne dla dokładności pomiarów okazały się 
także efekty falowe w cienkich drenach podających ciśnienie do czujników. W nowej 
konstrukcji zdecydowano się na umieszczenie czujników jak najbliżej węzła 
pomiarowego drenu lub zbiornika. Dla zwiększenia niezawodności sterowania silnikami 
BLDC zdecydowano się na zmianę stopnia mocy inwertera z układu montowanego na 
elementach dyskretnych do zintegrowanego układu scalonego wytwarzającego 
również zasilanie dla stopnia mocy inwertera. Zastosowanie pojedynczego kompresora 
spiralnego ograniczyło liczbę inwerterów dla sterownika.  
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PR

PL
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24V DC

I2c 230VAC

Ethernet
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Rys. 12. Struktura systemu ReligaHeart DUO 

5.1  Konstrukcja 

Rys. 12 przedstawia koncepcję systemu. Sterownik ReligaHeart 502 / DUO posiada 
konstrukcję zbliżoną do ReligaHeart 501. Został wyposażony w dwa (redundantne) 
akumulatory oraz kompresory dla wytwarzania fali pneumatycznej. Oddzielnym 
elementem jest Stacja dokująca wyposażona w zasilacz sieciowy, router sieci Ethernet, 
kompresory oraz układ reduktorów dla zasilania z instalacji pneumatycznej. Stacja 
dokująca jest przedstawiona w formie tzw. zaawansowanej. Istnieje też koncepcja 
wariantu systemu z uproszczoną stacją dokującą zawierającą tylko router 
komunikacyjny oraz zasilacz sieciowy – bez funkcji generowania przebiegu 
pneumatycznego dla sterowania pracą komór. Szczegółowe schematy blokowe 
sterownika ReligaHeart 502 oraz stacji dokującej (w wersji zaawansowanej) 
przedstawiają rysunki 13 i 14. 

Koncepcja działania obu układów jest zbliżona do układu sterowania ReligaHeart 501; 
wprowadzono jednakże pewne ulepszenia mające poprawić niezawodność pracy 
urządzeń. Zmieniono układ komunikacji pomiędzy hostami oraz kontrolerami 
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zastępując pojedynczą magistralę komunikacyjną RS422 dwoma magistralami RS485. 
Pozwala to na komunikowanie się każdego hosta urządzenia z dowolnym kontrolerem 
oraz innymi pakietami po magistrali RS485. Protokół komunikacyjny przyjęty w 
ReligaHeart 501 wykorzystywał transmisję Half-Duplex, dlatego zastąpienie RS422 
magistralą RS485 nie wpłynęło negatywnie na obniżenie szybkości połączeń. 
Zapewniono za to redundancje połączenia W przypadku awarii połączenia pomiędzy 
hostem a kontrolerem drugie łącze (poprzez drugiego Host’a) może zapewnić podobną 
funkcjonalność. Zmieniona struktura mechaniczna i pneumatyczna spowodowała, że 
przy większej liczbie zaworów upustowych dla każdego toru, są one sterowane przez 
odrębne pakiety wyposażone we własne mikrokontrolery komunikujące się z pakietem 
kontrolera za poprzez magistralę CAN-bus. Zastosowano dwa redundantne pakiety 
sterowania zaworami, z których każdy komunikuje się odrębną magistralą, przez co 
istotnie podniosła się niezawodność systemu. Każdy kontroler zaworów obsługuje po 
dwa zawory upustowe zbiornika nadciśnienia i podciśnienia, co w przypadku 
pojedynczego uszkodzenia zapewnia prawidłową pracę urządzenia. 
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Rys. 13. Schemat blokowy Sterownika ReligaHeart 502 
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Rys. 14 Schemat blokowy Stacji dokującej DUO. 

Dla zwiększenia szybkości działania zaworów upustowych zdecydowano się na 
prądowe sterowanie zaworów o napięciu pracy niższym niż napięcie zasilania systemu. 
Cyfrowe regulatory PI(D) stabilizują prąd każdego zaworu na zadanym poziomie, przez 
co uzyskano czas otwierania zaworu na poziomie 1,8 do 2 ms (zawory MH1 FESTO). 
Zastosowane omawianych w pakietach 32 bitowe mikrokontrolery z rdzeniem Cortex 
M4 firmy STM pozwalają także na pracę pseudo-proporcjonalną zaworów 
(z wykorzystaniem PWM). 

Główny kontroler toru, podobnie jak w ReligaHeart 501 odpowiada za cały algorytm 
generowania fali pneumatycznej sterowania komorami. Zastosowano w nim szybszy 
niż w ReligaHeart 501 mikrokontroler 32bitowy STM32F407 z rdzeniem COTREX M4, 
pracujący z zegarem 168MHz, wyposażony w większą ilość interfejsów 
komunikacyjnych niezbędnych dla obsługi urządzenia. Pakiet kontrolera obsługuje 
łącznie 12 interfejsów komunikacyjnych: 

 2 interfejsy w standardzie RS485 (pakiety Hostów), 

 4 interfejsy w standardzie RS232 (reduktory zasilania ze „ściany”, EKG, 
monitor systemowy), 

 2 interfejsy CANBUS (pakiety sterownia zaworami), 
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 2 interfejsy I2c (dla komunikacji z pamięcią nieulotną konfiguracji oraz 
pomiarem temperatury inwertera), 

 2 interfejsy SPI (komunikacja z front-end pomiary ciśnienia, pamięć Flash 
logów pracy urządzenia). 

Mikrokontroler steruje również pracą inwertera silnika BLDC. Jako układ wykonawczy 
zastosowano dedykowany układ scalony TMC603A firmy Trinamic, który posiada: 

 zabezpieczone przed równoczesnym otwarciem drivery 3 półmostków  
3- fazowego inwertera, 

 układ pomiaru prądu synchronizowany PWM inwertera, z autozerowaniem 
napięcia offsetu wzmacniaczy, 

 własny przetwornicę DC-DC dla stabilizowanego zasilania bramek dolnych 
i górnych tranzystorów mostka MOSFET z kanałem typu N. 

 Dla sterowania zaworami przełączającymi obwody pneumatyczne pomiędzy stacją 
dokującą a sterownikiem DUO w kontrolerze zaimplementowano również sterowane 
PWM układy dla sterownia elektrozaworami w trybie prądowym. Zastosowanie takiego 
rozwiązania pozwala kształtować profil prądu w stosunkowo energochłonnych 
zaworach dla dużych przepływów powietrza (solenoidy o mocy 5W). Zawór jest 
sterowany pełną mocą przez okres kilkunastu milisekund do momentu jego 
zadziałania, po tym czasie prąd cewki solenoidu zaworu jest redukowany do poziomu, 
pozwalającego na jego pewne podtrzymanie ( do 65% prądu nominalnego). 

Najbardziej krytycznym dla algorytmu sterowania elementem urządzenia są czujniki 
ciśnienia. W ReligaHeart 502 są one umieszczane bezpośrednio w węzłach 
pomiarowych ciśnienia. Sygnały wyjściowe z czujników są transmitowane analogowo 
do pakietu kontrolera w obecności dużego poziomu zakłóceń generowanych przez 
inwerter BLDC oraz przebiegi sterujące pracą zaworów (PWM). Dlatego zdecydowano 
się na przesyłanie sygnałów wyjściowych z czujników w sposób symetryczny, co 
podnosi znacznie CMRR i minimalizuje wpływ zakłóceń. Za pomiar jest odpowiedzialny 
dedykowany dla sygnałów EKG analogowy front-end firmy Texas Instruments 
wyposażony w 24 bitowe przetworniki analogowo cyfrowe. Zastosowanie 
przetwarzania 24 bitowego pozwoliło na uproszczenie interfejsu wejściowego 
przetwornika. Dla uzyskania 14 bitowej dokładności w interesującym nas zakresie 
ciśnień sygnał wprost z czujnika (przetworzony do postaci symetrycznej) jest 
doprowadzany do wejść przetwornika jedynie przez filtry EMI, ESD. 

 

Rys. 15 Pakiet kontrolera wraz czujnikami ciśnienia w torze pneumatycznym  
ReligaHeart 502. 
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Oprogramowanie pakietu sterownika i pakietu sterowania zaworami można zaliczyć do 
kategorii C wg normy IEC 62304[5], w związku z tym zostało ono skonstruowane 
z użyciem minimalnej ilości komponentów typu SOUP wykorzystując ograniczoną ilość 
funkcji typu runtime, co ułatwia proces weryfikacji i walidacji oprogramowania. 

5.2  Zasilanie. 

Ze względu na parametry zasilania kompresorów spiralnych P12H20N.2.5 napięcie 
zasilania ReligaHeart 502 zwiększono do 24V w stosunku do 16V w 501. Zwiększyło to 
znacznie wybór możliwych do zastosowania zasilaczy sieciowych, bowiem zasilacze 
spełniające normy medyczne na napięcie 24V są bardziej dostępne na rynku. 

Podobnie jak w ReligaHeart 501 zespoły akumulatorów zastały zbudowane w oparciu 
o akumulatory nanofosfatowe. Zwiększone napięcie pracy spowodowało konieczność 
zwiększenia liczby ogniw połączonych szeregowo, to spowodowało konieczność 
całkowitego przekonstruowania układu zabezpieczenia baterii w stosunku do 
ReligaHeart 501. Dla uproszczenia połączeń i ułatwienia montażu baterię 
zaprojektowano z użyciem cylindrycznych ogniw nanofosfatowych o pojemności 10Ah. 
Szeregowo połączono 6 takich ogniw, co daje baterię o napięciu średnim pracy 19,8V 
oraz pojemności 10Ah i 198 Wh.  

  

Rys. 16 Akumulator ReligaHeart 502  
wraz z pakietem elektroniki, zamontowany 

w systemie. 

Rys. 17 Pakiet host’a  
ReligaHeart 502. 

 

Elektronika zabezpieczająca akumulatora została zintegrowana razem z ładowarka na 
jednym PCB. Na co drugim ogniwie jest zamontowany czujnik temperatury kontroli 
ładowania. Pakiet steruje także pracą wentylatorów chłodzących jednostkę. 

5.3  Część komunikacyjna 

Kontroler komunikacyjny ma konstrukcję niemal identyczną z zastosowanym 
w ReligaHeart 501. Zmianie uległo przypisanie portów szeregowych mikroprocesora 
oraz port RS422 został zrekonfigurowany do RS485. Nieznacznym zamianom ze 
względów mechanicznych uległa płyta bazowa hosta. 
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5.4  Oprogramowanie interfejsu użytkownika i Zdalna Konsola Sterująca. 

Oprogramowanie interfejsu użytkownika zostało napisane od początku dla 
zaimplementowania większej w stosunku do ReligaHeart 501 funkcjonalności. Interfejs 
użytkownika bazuje na graficznej bibliotece QT w systemie Linux. Hosty systemu 
pracują w dwóch trybach master i slave. Host typu Master zarządza pracą obu torów, 
host typu slave nadzoruje pracę hosta i wyświetla na swoim ekranie informacje 
pomocnicze. W przypadku stwierdzenia przez Slave braku odpowiedzi z mastera, 
przejmuje on kontrolę nad całym systemem. Oprogramowanie interfejsu użytkownika 
przewiduje kilka trybów pracy: tryb szpitalny, serwisowy i domowy. W trybie 
serwisowym z ekranu konsoli możemy zmieniać parametry pracy całego urządzenia, 
w trybie szpitalnym jedynie nastawy pracy komór w trybie domowym z ekranu 
sterownika możemy jedynie sprawdzić stan pracy urządzenia. 

Zdalna Konsola pracuje również pod kontrolą systemu Linux na komputerze PC, 
wykorzystując bibliotekę graficzną QT. Pomimo trudności w walidacji systemów SOUP, 
jakimi zgodnie z IEC 62304 są: system operacyjny i biblioteki użyte do stworzenia 
oprogramowania[5], rozwiązanie takie jest akceptowalne z uwagi na funkcjonalność 
pakietu, od której bezpośrednio nie zależy utrzymanie funkcji życiowych pacjenta. 
Oprogramowanie jest poddawane licznym testom dla jego weryfikacji i walidacji. 

 

 

 

 

 

Rys. 18  Sterownika ReligaHeart DUO jako element 
systemu ReligaHeart EXT: przenośny sterownik 
ReligaHeart 502 na stacji dokującej ReligaHeart Duo 
sterujący dwiema pompami wspomagania serca 
ReligaHeart EXT. 

 

6. Wnioski 

Sterowniki systemu ReligaHeart dla sterownia pneumatycznymi pompami 
wspomagania serca ulegają procesowi systematycznego rozwoju. W ramach programu 
Polskie Sztuczne Serce powstały trzy konstrukcje, które różnią cechy konstrukcyjne 
i parametry eksploatacyjne, jednakże każda następna konstrukcja bazuje na 
doświadczeniach eksploatacyjnych podczas testów laboratoryjnych i klinicznych. Okres 
czasu, jaki dzieli momenty powstania kolejnych konstrukcji pozwolił na wykorzystanie 
skutków postępu technologicznego, szczególnie w rozwoju mikrokontrolerów 
jednoukładowych dla poprawienia własności eksploatacyjnych i bezpieczeństwa pracy 
nowych sterowników. Systematycznie rozwijane było również oprogramowanie 
urządzeń, które cechuje się dużym zaawansowaniem funkcji komunikacyjnych, ale 
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także użytkowych i zwiększających precyzję oraz bezpieczeństwo pracy urządzenia. 
Zmniejszające się gabaryty i ciężar urządzeń także świadczy o postępie w konstrukcji 
urządzeń. Istotnie przyczyniło się do tego celu użycie zaawansowanych metod 
kompleksowego projektowania, jakie udostępniają nowe wersje oprogramowania 
AltumDesigner[6] oraz SolidEdge[7]. Pozwalają one na ścisłe łączenie projektów 
pneumatyki, elektroniki i mechaniki urządzeń, na poziomie modelowania 3D tak, że do 
maksimum można wykorzystać przestrzeń w założonej obudowie urządzenia. Jednymi 
z najbardziej newralgicznych elementów sterowników są baterie urządzeń. Chociaż 
wykorzystujemy w ostatnich konstrukcjach najnowsze z dostępnych na rynku ogniw, to 
czas pracy urządzeń na bateriach wydłużył się jedynie 50% w stosunku do pierwszej 
konstrukcji. Poprawę może przynieść dalsza optymalizacja układu pneumatycznego 
oraz usprawnienie algorytmów generowania zasilania pneumatycznego. Zastosowanie 
najnowszych konstrukcji mikrokontrolerów w pakietach sterowania zaworami 
upustowymi, dzięki ich ogromnym możliwościom szybkiego przeliczania algorytmów 
filtrów cyfrowych daje duże pole do działania dla dalszej optymalizacji i rozbudowy 
krytycznych dla działania urządzenia algorytmów. 
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Streszczenie 

Jednym z zadań przedsięwzięcia wdrożeniowego P05 programu wieloletniego na lata 
2007-2012 pn.: „Polskie Sztuczne Serce” było utworzenie bazy danych aplikacji 
klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca w Polsce, dla 
upowszechniania rezultatów i wymiany doświadczeń z wykorzystania tej metody 
leczenia – promującego postęp i skuteczność wykorzystania protez serca w leczeniu 
niewydolności serca. W ramach realizacji przedsięwzięcia utworzono bazę gromadzenia 
danych z aplikacji mechanicznego wspomagania serca a w trakcie realizacji programu, 
w latach 2008 – 2012, zbierane były dane udostępnione przez ośrodki wykonawców 
programu. Analiza zebranych danych dostarcza co roku istotne informacje medyczne  
o zakresie i skuteczności stosowania tej metody leczenia oraz informacje techniczne 
o stanie pomp wspomagania serca po pracy u pacjenta. Doświadczenia prowadzenia 
bazy zostały wykorzystane do utworzenia elektronicznej karty obserwacji (CRF)  
w badaniach klinicznych nowego polskiego systemu wspomagania serca –  
ReligaHeart EXT.   
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1. Wstęp 

Rozpoczynając w roku 2007 realizację programu „Polskie Sztuczne Serce” dokonano 
przeglądu istniejących baz danych klinicznych w zakresie stosowania mechanicznego 
wspomagania serca, m.in: INTERMACS – międzynarodowej bazy danych 
mechanicznego wspomagania krążenia oraz bazy danych stosowania polskiego 
systemu wspomagania POLCAS. Na podstawie tych baz opracowano wytyczne dla 
utworzenia bazy danych krajowych aplikacji klinicznych polskich protez serca – zbieżnej 
z międzynarodowymi standardami gromadzenia danych w tej dziedzinie.  

Założono, że baza danych powinna składać się z elementów specyfiki informatycznej 
(dostępność, login itp.) oraz z części merytorycznej stanowiącej podstawę zbierania 
danych, która będzie obejmować grupę danych związanych z kwalifikacją wspomagania 
serca, danymi demograficznymi pacjenta kwalifikowanego do wspomagania serca, 
danymi medycznymi z okresu poprzedzającego wspomaganie serca, z przebiegu 
implantacji, przebiegu wspomagania i deplantacji wspomagania oraz danymi 
opisującymi istotne zdarzenia w przebiegu wspomagania (w szczególności powikłania 
zatorowe, zaburzenia pracy protezy lub zmiany stanu hemodynamicznego pacjenta). 
Założono, że dane do bazy wprowadzane będą przez uprawnionego przedstawiciela 
personelu ośrodka klinicznego na podstawie posiadanego loginu dla konta 
zabezpieczonego hasłem. Posiadacz konta będzie mógł przeglądać i poprawiać 
wprowadzone przez siebie rejestry.  

W trakcie realizacji programu „Polskie Sztuczne Serce” w latach 2008 – 2012 zbierane 
były dane do utworzonej bazy danych z czterech ośrodków kardiochirurgicznych 
stosujących polskie pompy wspomagania serca i uczestniczących w programie. Na 
podstawie danych zgromadzonych w bazie opracowywano co roku raporty 
statystyczne obejmujące dane dotyczące: liczby przypadków i rodzajów wspomagania, 
rozkładu liczby procedur wspomagania na placówki uczestniczące w programie, 
skuteczności wspomagania, powikłań, ich relacji do sposobu wspomagania. 
Rezultatami prac są: działająca internetowa baza danych zawierająca dane medyczne  
o pacjentach wspomaganych i dane o pompach wspomagania serca po deplantacji, 
wersja internetowa bazy danych dla lekarzy wykorzystywana aktualnie  
w prowadzonych badaniach klinicznych nowych polskich systemów wspomagania 
serca oraz internetowa baza danych nadzoru nad urządzeniami wspomagania serca 
(Rys.1).  

 

Rys.1. Utworzone w programie „Polskie Sztuczne Serce” bazy danych 

Dane o pacjentach                          
z mechanicznym wpsomaganiem 

serca  

Dane o pompach wspomagania 
serca po deplantacji 

Elektroniczny CRF                               
w badaniach klinicznych 

CMS2 – nadzór nad urządzeniami 
wspomagania serca 

BAZA DANYCH 
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1.1. Rozwój bazy danych mechanicznego wspomagania serca w programie 
wieloletnim 

W pierwszym roku realizacji programu (2008) opracowano strukturę stacjonarnej bazy 
danych aplikacji klinicznych mechanicznego wspomagania serca, zidentyfikowano  
i zgromadzono dane o aplikacjach mechanicznego wspomagania serca wykonane  
w kraju w okresie poprzedzającym program: od roku 2005 do czerwca 2008 roku.  
Wykonano przegląd aplikacji klinicznych mechanicznego wspomagania serca w trzech 
ośrodkach współpracujących wówczas w realizacji części wdrożeniowej Programu 
Polskie Sztuczne Serce: II Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, 
Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego 
w Gdańsku. Zidentyfikowano 43 przypadki mechanicznego wspomagania serca 
wykonane w okresie od 2005r. do czerwca 2008r. Do bazy danych pozyskano dane 
szczegółowe 23 chorych z trzech ośrodków, które zostały wprowadzone do 
komputerowego rejestru bazy zainstalowanego w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Na podstawie zgromadzonych danych 
przeprowadzono pierwszą analizę wykonanych aplikacji w zakresie: danych 
demograficznych aplikacji wspomagania serca, etiologii i stanu pacjentów 
kwalifikowanych do wspomagania serca, skuteczności prowadzenia wspomagania 
serca w różnych grupach chorych oraz skuteczności pracy komór wspomagania serca.  

Rok 2009 ukonstytuował działanie bazy danych aplikacji klinicznych, w której 
gromadzono informacje na temat wszystkich aplikacji wykonanych w bieżącym okresie 
i powiększono tym samym łączną liczbę analizowanych aplikacji do 38. Na koniec roku 
2009 wykonano ponownie analizę aplikacji klinicznych mechanicznego wspomagania 
serca systemem POLCAS wykonanych w trzech ośrodkach współpracujących  
w realizacji części wdrożeniowej programu, obejmuącą  15 przypadków 
mechanicznego wspomagania serca zgromadzonych w bazie. W analizę szczególną 
uwagę zwrócono na dwa główne czynniki ryzyka tej metody leczenia: krwawienia oraz 
powstawanie skrzeplin w pompie wspomagania serca. Z rezultatów przeprowadzonej 
analizy wynikało, że wspomaganie serca systemem POLCAS było zadawalająco 
skuteczne - łącznie 84% chorych zostało z powodzeniem doprowadzonych do 
pozytywnego celu wspomagania, w tym do regeneracji serca 22% chorych a do 
przeszczepu serca 62% (Rys.2a). Procedura była jednak obciążona dużą liczbą powikłań, 
których wystąpienie zanotowano u 70% chorych (Rys.2b,c). 

W związku z rozpoczęciem realizacji przez ośrodki kliniczne uczestniczące w programie 
zadania wdrożeniowego 4.6. pt. „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej 
protezy wspomagania serca”, baza danych została rozszerzona o obszar dedykowany 
aplikacjom wszczepialnych pomp wirowych HeartWare – wprowadzonych działaniem 
programu do nurtu wspomagania serca w naszym kraju.  
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a b c 

Rys.2. Dane z raportu statystycznego „Analiza aplikacji systemu wspomagania serca 
POLCAS w roku 2009” 

W roku 2010, drugim pełnym roku działania bazy, zidentyfikowano 16 przypadków 
mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS, powiększając bazę danych do 
74 aplikacji, z czego dane szczegółowe zebrano dla 51 pacjentów. Najwięcej aplikacji 
klinicznych systemu POLCAS wykonano w Instytucie Kardiologii w Warszawie –  
8 przypadków, stanowiących połowę wykonanych aplikacji  w naszym kraju (Ryc.3b). 
Wśród całkowitej liczby 16 przypadków wszczepiono: 10 wspomagań dwukomorowych 
(BiVAD), 5 wspomagań lewokomorowych (LVAD) i pojedyncze izolowane wspomaganie 
prawej komory serca (RVAD) (Ryc.3a). Analiza celu wykonanych aplikacji 
mechanicznego wspomagania serca wykazała, że 70% przypadków wspomagania 
wszczepiono z intencją jego prowadzenia w kierunku transplantacji serca,  
w 3 przypadkach celem wspomagania była regeneracja serca. W 2 przypadkach 
wspomaganie wszczepiono u chorych z niewydolnością graftu po przeszczepie, 
zakładając jako potencjalny cel wspomagania retransplantację serca.  

 
  

a b c 
Podział wspomagań 

serca systemem POLCAS 
ze względu na rodzaj 

wspomagania, 
rok 2010, N=16 

[liczba; udział %] 

Liczba aplikacji klinicznych systemu 
POLCAS w Polsce w 2010 roku, N=16 

[liczba; udział %]  
IK Warszawa – Istytut Kardiologii w 
Warszawie; SCCS Zabrze – Śląskie 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu; UM 
Gdańsk – Uniwersytet Medyczny w 
Gdańsku; SzU Bydgoszcz – Szpital 

Uniwersytecki w Bydgoszczy. 

Podział wspomagań serca systemem POLCAS ze 
względu na etiologię schorzenia pacjentów, rok 2010, 

N=16 [liczba; udział %] 
 

Rys.3. Dane z raportu statystycznego „Analiza aplikacji  
systemu wspomagania serca POLCAS w roku 2010” 
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serca w IV grupie nowojorskiej skali NYHA. Bezpośrednie przyczyny kwalifikacji 
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niemożliwość zakończenia krążenia pozaustrojowego w zabiegu kardiochirurgicznym.  
U 95% wspomaganych pacjentów przyczyną niewydolności serca była kardiomiopatia, 
głównie o etiologii pozawałowej lub pozapalnej (Ryc. 3c). 

Do bazy danych pozyskano także dane szczegółowe dotyczące kolejnych 2 aplikacji 
klinicznych wspomagania serca za pomocą wszczepialnej pompy wirowej HeartWare 
wykonanych w roku 2010 (Tabela 1). Pompa HeartWare przeznaczona jest do 
długoterminowego wspomagania lewej komory serca i we wszystkich raportowanych 
przypadkach została wszczepiona w konfiguracji LVAD. Wszyscy pacjenci wspomagani 
pompami HeartWare to mężczyźni. Wiek pacjentów wspomaganych pompami Heart 
Ware był średnio zaawansowany i wynosił odpowiednio: 38, 42, 46 i 52 lata  
(średnia: 44,5 lat). Wszyscy pacjenci wspomagani byli w kierunku transplantacji serca – 
przy czym w przypadku jednego pacjenta planowana terapia przewidywała 
jednoczesną transplantację serca i nerek. Etiologię niewydolności serca u pacjentów 
wspomaganych pompami HeartWare we wszystkich przypadkach stanowiła 
kardiomiopatia, w 3 przypadkach była to kardiomiopatia niedokrwienna  
a w 1 przypadku kardiomiopatia pozapalna. Trzech spośród czterech wspomaganych 
pacjentów, w trakcie kwalifikacji miało niewydolność serca określaną, jako kategoria 
5FF wg kryteriów INTERMACS, opisującej pacjenta z nietolerancją wysiłku, bez cech 
przewodnienia i z ograniczoną zdolnością do normalnej aktywności fizycznej, często 
hospitalizowanego z powodu nawracającej niewydolności serca. Jeden pacjent 
kwalifikowany był w kategorii NYHA IV z przewlekłą niewydolnością nerek, 
hemodializowany. 

Tabela 1. Zestawienie terminów wszczepienia pierwszych aplikacji wspomagania LVAD 
pompami Heart Ware. 

Ośrodek kardiochirurgiczny Termin wszczepienia 

II Klinika Kardiochirurgii  
i Transplantologii Instytutu 
Kardiologii w Warszawie 

18 grudzień 2009 

15 grudzień 2010 

Klinika Kardiochirurgii  
i Transplantologii SUM w 
Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu 

21 grudzień 2009 

13 grudzień 2010 

W roku 2011 w bazie zidentyfikowano 22 przypadki mechanicznego wspomagania 
serca systemem POLCAS wykonane w Poslce. Do bazy danych pozyskano dane 
szczegółowe wszystkich chorych z czterech ośrodków klinicznych współpracujących  
w programie. Łącznie w bazie zgromadzono dane szczegółowe 73 pacjentów 
wspomaganych systemem POLCAS w okresie 2005 – 2011r. Wśród nowo 
zarejestrowanych aplikacji mechanicznego wspomagania serca, 17 przypadków  
(77% ogółu aplikacji roku 2011) dotyczyło wspomagania w kierunku transplantacji 
serca, w 3 przypadkach (14% ogółu aplikacji roku 2011) celem wspomagania była  
retransplantacja serca, a w 2 przypadkach (9% ogółu wspomagań roku 2011) - 
regeneracja serca (Rys.4b). W roku 2011 nadal dominowało stosowania wspomagania 
BiVAD. Na ogólną liczbę 22 aplikacji wszczepiono: 12 wspomagań dwukomorowych 
(BiVAD), 8 wspomagań lewokomorowych (LVAD) i 2 izolowane wspomagania prawej 
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komory serca (RVAD) (Ryc.4a). Do wspomagania serca u 22 chorych w roku 2011 
wykorzystano 64 pompy POLVAD-MEV (Ryc. 4c). Łącznie w latach 2005-2011  
u 73 pacjentów (dla których kompletne dane o pracy pomp zgromadzono w bazie) 
wykorzystano 285 pomp POLVAD-MEV. Daje to średnio zużycie 4 komór w procesie 
wspomagania dla jednego pacjenta. Maksymalny czas pracy pozaustrojowej pompy 
wspomagania serca POLVAD-MEV w roku 2011 wyniósł 71 dni, typowy czas pracy 
pomp zawierał się w przedziale od 20 – 30 dni (Ryc.4d). Bardzo krótkie czasy pracy 
pomp, poniżej 20 dni, były zwykle podyktowane krótkim czasem trwania wspomagania 
a nie koniecznością wymiany pompy. 

  
a b 

Podział wspomagań serca systemem POLCAS ze 
względu na rodzaj wspomagania, rok 2011, N=22 

[liczba; udział %] 

Podział wspomagań serca systemem POLCAS  
ze względu na cel wspomagania, rok 2011, N=22 

[liczba; udział %] 

  

a b 
Liczba pozaustrojowych pomp wspomagania serca POLVAD-

MEV zastosowana w poszczególnych ośrodkach 
kardiochirurgicznych w roku 2011, N=64 [liczba] 
IK Warszawa – Istytut Kardiologii w Warszawie; 

SCCS Zabrze – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; 
UM Gdańsk – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku; 

SzU Bydgoszcz – Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy. 

Średni czas pracy pozaustrojowych pomp wspomagania 
serca POLVAD-MEV 

w poszczególnych ośrodkach klinicznych w roku 2011 
[doby] 

IK Warszawa – Istytut Kardiologii w Warszawie; 
SCCS Zabrze – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; 

UM Gdańsk – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku; 
SzU Bydgoszcz – Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy. 

Rys. 4. Dane z raportu statystycznego „Analiza aplikacji systemu wspomagania serca 
POLCAS w roku 2011” 

Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji zadania w programie.  W roku tym do bazy 
wprowadzono dane 15 nowych przypadków mechanicznego wspomagania serca 
systemem POLCAS, powiększając całkowitą liczebność danych zgromadzonych w bazie 
do łącznej liczby 85 pacjentów wspomaganych systemem POLCAS w okresie 2005 – 
2012r.  
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Dane statystyczne zgromadzone w latach 2008 - 2012 wykazały istotną i stale rosnącą 
skuteczność stosowania systemu POLCAS (Rys.5). Głównym rezultatem wzrostu 
skuteczności wspomagania serca polskimi protezami była rosnąca liczba aplikacji  
w wiodących ośrodkach programu, coraz większa liczba wspomagań prowadzonych 
jednoczasowo oraz coraz dłuższy okres prowadzenia wspomagania. Prowadzone 
wspomagania coraz częściej kończyły się skutecznym rezultatem: przeszczepem lub 
regeneracją serca. Skłaniało to do stosowania tej metody leczenia u coraz młodszych 
pacjentów. Wzrost doświadczenia w prowadzeniu wspomagania systemem POLCAS 
spowodował zmianę w metodzie implementacji leczenia, dając coraz większą przewagę 
stosowania wspomagania lewokomorowego w miejsce dwukomorowego.  

 
Rys.5. Liczba aplikacji mechanicznego wspomagania serca w latach 2005-2012, N=108 
IK Warszawa – Istytut Kardiologii w Warszawie; SCCS Zabrze – Śląskie Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu; UM Gdańsk – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku; SzU Bydgoszcz – 
Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy. 

1.2. Baza danych mechanicznego wspomagania serca – pacjenci i protezy 

Pracownia Sztucznego Serca, jako jedyny ośrodek naukowy w Polsce pozyskuje dane 
kliniczne procedur wspomagania serca wraz z danymi z badań polskich pulsacyjnych 
pozaustrojowych pomp wspomagania serca po deplantacji. Zgromadzone dane są 
archiwizowane w elektronicznej bazie danych w Pracowni Sztucznego Serca.  
Na podstawie danych zgromadzonych w latach 2008-2012 przeprowadzono analizę 
szerokiego spektrum stosowania sytemu POLCAS, wykazując coraz lepszą komunikację 
w przepływie informacji oraz coraz większą efektywność w pozyskiwaniu  danych do 
oceny skuteczności stosowanego systemu w aspekcie danych klinicznych związanych  
z pacjentem jaki i danych biologicznych związanych w pompami po deplantacji.  

W trakcie trwania programu „Polskie Sztuczne Serce” mechaniczny system 
wspomagania serca POLCAS zastosowano u 74 pacjentów w czterech specjalistycznych 
ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce. Najwięcej aplikacji klinicznych systemu 
POLCAS w badanym okresie wykonano w Instytucie Kardiologii w Aninie - 34 przypadki. 
Drugim wiodącym ośrodkiem kardiochirurgicznym stosującym mechaniczne 
wspomaganie serca było Śląskie Centrum Chorób Serca, w którym zastosowano system 
POLCAS u 24 pacjentów. Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
stała się trzecim co do aktywności, lecz bardzo dynamicznie rozwijającym się, 
ośrodkiem w dziedzinie mechanicznego wspomagania krążenia w kraju. W latach 2008 
– 2012 zastosowano tam system POLCAS u 14 pacjentów. Nowym ośrodkiem 
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kardiochirurgicznym, który w ramach programu po raz pierwszy zastosował 
dwukrotnie system POLCAS była Szpital Uniwersytecki im. Antoniego Jurasza w 
Bydgoszczy (Rys.6a-f). Głównymi odbiorcami systemu POLCAS  byli mężczyźni –  
59 chorych, stanowiąc grupę 80% badanej populacji pacjentów (Rys.7a-f). 

  

a b 
Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 

roku 2008 (n=13) 
Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 

roku 2009 (n=12) 

Ryc.6. Procentowy udział ośrodków kardiochirurgicznych 
w aplikacjach klinicznych systemu POLCAS w poszczególnych latach 

 

  

c d 

Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 
roku 2010 (n=15) 

Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 
roku 2011 (n=22) 

  

e f 

Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 
roku 2012 (n=12) 

Procentowy udział aplikacji klinicznych systemu POLCAS w 
latach 2008 - 2012 (n=74) 

Ryc.6. Procentowy udział ośrodków kardiochirurgicznych 
w aplikacjach klinicznych systemu POLCAS w poszczególnych latach 
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a b c 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta w 

roku 2008, (n=13) 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta 

w roku 2009, (n=12) 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta 

w roku 2010, (n=15) 

   

d e f 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta w 

roku 2011, n=22 
 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta 

w roku 2012, n=12 
 

Podział wspomagania serca systemu 
POLCAS ze względu na płeć pacjenta 

w latach 2008-2012 

Ryc.7. Procentowy udział populacji płci w aplikacjach klinicznych  
systemu POLCAS w poszczególnych latach 

 

Rys.8. Średni wiek pacjentów wspomaganych systemem POLCAS w latach: 2008 (n=11), 
2009 (n=10), 2010 (n=15), 2011 (n=22), 2012 (n=12). 
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Średnia wieku pacjentów wspomaganych systemem POLCAS w latach 2008 – 2012 
wynosi 41 lat, najmłodszy pacjent miał 12 lat a najstarszy - 73 lata (Rys.8). 
Zastosowanie systemu POLCAS w szerokim przedziale wiekowym pacjentów 
świadczyło o rosnącym doświadczeniu zespołów ośrodków wszczepiających, 
pozwalającym na wszczepianie pomp chorym i podejmowanie tej skomplikowanej 
metody leczenia w coraz szerszej grupie chorych – również z pogranicza lub z poza 
obszaru dotychczasowych aplikacji (Tabela 2.) 

Tabela 2. Zestawienie danych aplikacji systemu POLCAS w okresie 2008-2012 dla 
poszczególnych ośrodków kardiochirurgicznych. 

Ośrodek 
kardiochirurg. 

Szpital 
Uniwersytecki 
w Bydgoszczy 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Gdańsku 

Śląskie 
Centrum 

Chorób Serca 
w Zabrzu 

Instytut 
Kardiologii 

w Warszawie 

liczba 
aplikacji 

2 14 24 34 

średni wiek 
pacjentów 
[lata] 

51 42,5 40,39 39,87 

średni czas 
pracy pompy 
[dni] 

14,33 22,3 40,33 29,98 

najstarszy 
pacjent 
wszczepiony 
w ośrodku 

55 59 62 73 

najmłodszy 
pacjent 
wszczepiony 
w ośrodku 

47 19 17 12 

 

 
Rys.9. Podział wspomagania serca systemem POLCAS w latach 2008-2012 

ze względu na rodzaj wspomagania, n=74. 
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Łączne liczby aplikacji wspomagania dwukomorowego (BiVAD) i lewokomorowego 
(LVAD) w całym okresie objętym bazą, tj. w latach 2008-2012 była zbliżona i wynosiła 
odpowiednio 39 przypadków wspomagania dwukomorowego BiVAD i 31 pacjentów  
u których zastosowano izolowane wspomaganie lewej komory serca.  

 

 

a b 

Cel aplikacji systemu POLCAS w roku 2008, n=13   Cel aplikacji systemu POLCAS w roku 2009, n=12   

 

 

c d 

Cel aplikacji systemu POLCAS w roku 2010, n=15   Cel aplikacji systemu POLCAS w roku 2011, n=22   

 

 

e f 
Cel aplikacji systemu POLCAS w roku 2012, n=12 Cel aplikacji systemu POLCAS w latach 2008-2012, 

n=74 

Rys.10. Wskazania do zastosowania mechanicznego wspomagania serca  
systemem POLCAS w poszczególnych latach od 2008 do 2012 
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a b 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w roku 2008, n=13 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w roku 2009, n=12 

  
a b 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w roku 2010, n=15 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w roku 2011, n=22 

 

 
a b 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w roku 2012, n=12 

Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem 
POLCAS w latach 2008-2012, n=74 

Rys.11. Etiologia u pacjentów wspomaganych systemem POLCAS  
w poszczególnych latach 
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W roku 2008 odnotowano jeszcze przewagę wspomagań dwukomorowych, natomiast 
od roku 2009 obserwowano znaczny spadek liczby pacjentów wspomaganych 
dwukomorowo na korzyść stopniowego wzrostu liczby aplikacji lewokomorowych  
(Rys. 9). Jest to trend ogólnoświatowy wynikający z dobrych doświadczeń  
i gromadzenia wiedzy w zakresie stosowania tej metody leczenia, które stymulowały 
wcześniejsze podejmowanie decyzji o wszczepieniu wspomagania serca i włączanie tej 
metody leczenia gdy tylko lewa komora serca była jeszcze objęta niewydolnością.  
W okresie pięciu lat głównym celem zastosowania mechanicznego wspomagania serca 
był pomost do przeszczepu serca (70%), a w 10% do regeneracji serca.  

Zebrane dane pokazują, iż utworzenie bazy danych w ramach programu rozwinęło 
przepływ informacji klinicznych. Brak danych dotyczących wskazań do aplikacji systemu 
POLCAS w roku 2008 wynosił 62% podczas gdy w roku 2012 skuteczność pozyskania 
danych wyniosła 100% (Rys.10a-f). 

Głęboka niewydolność serca  (IV w skali NYHA) o etiologii kardiomiopatii różnego typu 
była głównym wskazaniem do aplikacji mechanicznego wspomagania serca systemem 
POLCAS w latach  2008 – 2012 (Rys.11a-f). Wśród etiologii kardiomiopatii dominowała 
kardiomiopatia rozstrzeniowa (8-29%) i pozapalna (7-13%).  

Bazę danych aplikacji mechanicznego systemu POLCAS rozbudowano o akwizycję 
informacji dotyczących oceny makroskopowej pomp wspomagania serca po 
deplantacji - odbieranych z ośrodków kardiochirurgicznych uczestników programu. 
Ocena pomp w szczególności dotyczyła występowania materiału biologicznego na 
powierzchni pompy (w podziale na sektory – Rys.12) oraz pozostałych elementach 
konstrukcyjnych pompy - konektorach i zastawkach. Analiza danych z okresu 2008 - 
2012 umożliwiła identyfikację szczególnych zjawisk zaobserwowanych dla badanych 
pomp. Ocena makroskopowa pomp POLVAD-MEV po deplantacji wskazała, jako 
główny obszar występowania materiału biologicznego sektory 4 i 5 pompy, szczególnie 
w pobliżu naroża membrany a także rejon przy pierścieniu zastawki wypływowej 
(Rys.13a-d).  

 
Rys.12. Podział pompy POLVAD-MEV na sektory 
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Liczba pomp w których zaobserowano materiał biologiczny w odpowiednich sektorach 

 – Instytut Kardiologii w Warszawie, lata 2008-2012, n=83 
a.  
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Liczba pomp w których zaobserowano materiał biologiczny w odpowiednich sektorach 

 – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu lata 2008-2012, n=94 (liczba pomp) 

 
 

 
Liczba pomp w których zaobserowano materiał biologiczny w odpowiednich sektorach – Szpital 

Uniwersytecki w Bydgoszczy, lata 2008-2012, n=6 (liczba pomp) 
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Liczba pomp w których zaobserowano materiał biologiczny w odpowiednich sektorach  

– Uniwersytet medyczny w Gdańsku, lata 2008 – 2012, n = 23 

Rys.13. Materiał biologiczny zaobserwowany podczas oceny makroskopowej pomp 
POLVAD-MEV po deplantacji 
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potrzeby prac badawczych związanych z wdrażaniem nowych technologii – w tym 
przypadku protez serca opracowanych w programie „Polskie Sztuczne Serce”. 

W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie 
Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii podjęła pracę nad 
implementacją internetowego systemu bazodanowego dla gromadzenia danych 
dotyczących mechanicznego wspomagania serca. Jako główne kryteria przy budowie 
systemu zostały przyjęte: prostota, łatwość obsługi oraz dostępność do systemu 
poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem sieci Internet. Na system składają 
się dwie główne części: relacyjna baza danych oraz aplikacja umożliwiająca 
komunikację z bazą danych z przyjaznym interfejsem użytkownika. Do implementacji 
aplikacji wykorzystano system do zarządzania relacyjnymi bazami danych mySQL oraz 
technologie webowe: PHP, HTML, Javascript, bibliotekę jQuery. 

Celem programu jest umożliwienie prowadzenia elektronicznej karty obserwacji 
pacjenta z dostępem do niej przez sieć Internet – karty, która będzie wykorzystana w 
badaniach klinicznych polskich protez serca. Zakłada się, że zespoły badawcze  
z różnych ośrodków, które prowadzącą badania kliniczne protez ReligaHeart EXT oraz 
stosują mechaniczne wspomaganie serca polskimi protezami, jako procedurę 
wysokospecjalistyczną, będą prowadzić dokumentację przewidzianą przez protokół 
badania lub procedurę w postaci elektronicznej. Dane będą przechowywane w bazie 
danych na zewnętrznym zabezpieczonym serwerze. Pracownia Sztucznego Serca 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ma dostęp do wprowadzonych danych oraz 
możliwość ich monitorowania. Ogólny schemat działania systemu przedstawiono na 
Rys. 14. 

 

Rys. 14. Schemat działania systemu. 

 

1.4  Funkcjonalność systemu. 

Dostęp do systemu jest ograniczony hasłem dostępu nadawanym użytkownikom przez 
administratora systemu. W systemie zdefiniowano kilka typów użytkowników, którzy 
mają różne uprawnienia. Tabela 3 zawiera listę typów użytkowników wraz z ich 
uprawnieniami. System prowadzony jest w postaci elektronicznej karty pacjenta.  
W celu ochrony danych osobowych, pacjent w systemie identyfikowany jest cyfrowym 
kodem pacjenta. Zabezpieczony klucz kodów posiada jedynie lekarz – kierownik 
zespołu mechanicznego wspomagania serca. W karcie pacjenta znajdują się 
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następujące zakładki, kompatybilne z kartami przewidzianymi przez protokół badania 
klinicznego:  

 wstępna kwalifikacja pacjenta, 

 finalna kwalifikacja pacjenta, 

 implantacja, 

 stan po implantacji, 

 zdarzenia niepożądane, 

 deplantacja. 

Tabela 3. Lista typów użytkowników systemu i ich uprawnienia. 

Typ 
użytkownika 

Grupa Uprawnienia 

Główny 
badacz 

Zespół 
badawczy 

 Przeglądanie/Modyfikacja/Wprowadzanie 
wszystkich danych dot. pacjentów swojego 
zespołu 

Członek 
zespołu 
badawczego 

Zespół 
badawczy 

 Przeglądanie wszystkich danych dot. pacjentów 
swojego zespołu  

 Wprowadzanie wybranych danych dot. 
pacjentów swojego zespołu 

 Modyfikacja (za potwierdzeniem przez Głównego 
badacza) wybranych danych dot. pacjentów 
swojego zespołu  

Monitor 
badania 
klinicznego 

Sponsor 
badania 
klinicznego 

 Monitorowanie/Przeglądanie danych 
wprowadzonych przez Zespół badawczy dot. 
wszystkich pacjentów 

Konsultant 
badania 
klinicznego 

Sponsor 
badania 
klinicznego 

 Przeglądanie danych dot. wszystkich pacjentów 

Administrator 
Sponsor 
badania 
klinicznego 

 Tworzenie nowych użytkowników 

 

W bazie danych pacjent jest identyfikowany po numerze identyfikacyjnym losowo 
nadawanym w badaniu klinicznym. Ponadto w bazie nie są przechowywane żadne 
dane osobowe pacjenta.  

Interfejs użytkownika systemu (Rys.15) zawiera 4 główne elementy:  

 Panel informacyjno-kontrolny (informacje o użytkowniku, aktualnie wybranym 
pacjencie i trybie pracy, możliwość zmiany trybu i pacjenta),  
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 Panel główny/roboczy (dodawanie, edycja, przeglądanie i monitorowanie 
danych), 

 Menu kart pacjenta (rozwijane menu poszczególnych podformularzy), 

 Menu systemowe (menu ustawień użytkownika i systemu). 

Wielkość i złożoność bazy danych oraz perspektywa dalszego rozwoju samego systemu 
przesądziły o jego modułowej budowie. Aktualnie na system składają się następujące 
moduły: 

 Moduł formularzy, 

 Moduł przeglądania danych, 

 Moduł edycji/modyfikacji danych, 

 Moduł monitorowania danych, 

 Moduł administracyjny. 

Moduł formularzy pozwala na generowanie poszczególnych formularzy z kart badania 
klinicznego. Formularze są generowane na podstawie parametrów zebranych  
w konfiguracyjnych plikach XML. Takie podejście pozwala na szybką i łatwą 
modyfikację istniejących formularzy oraz tworzenie nowych formularzy (wraz  
z odpowiednimi tabelami w bazie danych). Przykładowy formularz w systemie bazy 
danych przedstawia Rys.15. 

 
Rys. 15. Przykładowy widok systemu. 

1 - Panel informacyjno-kontrolny, 2 - Menu kart pacjenta, 3 - Panel główny/roboczy,  
4 - menu systemowe. 

Moduł przeglądania danych wyświetla dane dotyczące wybranej karty pacjenta  
(Rys. 16). W widoku wyświetlania danych widnieje również informacja  
o monitorowaniu danych. Monitor badania klinicznego monitorując dane sprawdza ich 
poprawność z papierową wersją kart CRF. W przypadku niezgodności dokumentacji 
wpis nie będzie zatwierdzony przez monitora badań, a jego ewentualne uwagi będą 
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umieszczone w ostatniej kolumnie. Z widoku przeglądania danych można również 
przejść do widoku edycji i modyfikacji danych. 

 

Rys. 16. Przykładowy widok przeglądania danych. 

 

2. CMS2 

W oddzielnym działaniu prowadzonym w ramach zadania uruchomienia internetowej 
bazy danych mechanicznego wspomagania serca, przygotowywano ogólnopolską bazę 
- centrum monitorowania mechanicznego wspomagania serca. Ideą tego działania jest 
stworzenie platformy, która pozwoli na stworzenie on-line systemu bieżącego 
nadzorowania urządzeń wspomagania serca i procesów prowadzenia wspomagania 
serca, z poziomu placówki monitorującej danego pacjenta i jego sprzęt. W ramach 
przedsięwzięcia P02 programu Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki 
Warszawskiej opracował system Centrum Monitorowania Sztucznego Serca (CMS). 
System ten z podstawowym serwerem zlokalizowanym na serwerze pod adresem 
http://cms2.mchtr.pw.edu.pl/ obsługuje centrum komunikacji pomiędzy systemem 
zdalnego monitorowania pacjentów i urządzeń wspomagania serca zlokalizowanych  
w miejscu prowadzenia wspomagania a bazą danych, w której gromadzone będą  
i przechowywane informacje bieżące i historyczne, dotyczące poszczególnych aplikacji 
wspomagania serca oraz pracy zrejestrowanych urządzeń wspomagania serca. Dostęp 
od systemu będą miały ośrodki wszczepiające protezy i prowadzące nadzór nad 
pacjentami ze wspomaganiem serca oraz lekarze uczestniczący w procesie nadzoru 
pacjentów podczas mechanicznego wspomagania serca, pracownicy Pracowni 
Sztucznego Serca oraz personel techniczny obsługujący mechaniczne wspomaganie 
serca i nadzorujący pracę urządzeń mechanicznego wspomagania serca. Dane do bazy 
będą mogli wprowadzać uprawnieni pracownicy personelu medycznego i personelu 
technicznego oraz pacjenci. Dostęp wszystkich uczestników bazy będzie kontrolowany 
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na zasadzie przyznawania uprawnień przez centralę systemu. W bazie danych 
gromadzone będą dane wolno zmienne (np. parametry pracy protez serca; dane 
diagnostyczne pacjentów; raporty o stanie testów protez serca) oraz zapisy 
wyselekcjonowanych danych szybko zmiennych (np. przebiegi charakterystycznych 
sygnałów pracy protezy zarejestrowane w sytuacji alarmowej). Dla zilustrowania idei 
działania tej części bazy, poniżej przedstawiono schemat organizacji transferu 
informacji w opiece technicznej nad urządzeniami wspomagania serca, w już istniejącej 
strukturze bazy. 

 

Rys. 17. Ekrany oraz zakres realizowanych funkcji systemu Centrum Monitorowania 
Sztucznego Serca (CMS) 

W drugiej połowie roku 2011 zainicjowano prace nad rozszerzeniem bazy 
o monitorowanie pacjentów wirowymi pompami wspomagania serca. Ta część bazy 
przygotowywana jest w aspekcie zdalnego nadzorowania wspomagania serca 
prowadzonego w domu chorego z wykorzystaniem wszczepialnych pomp wirowych.  
W przyszłości ma ona pozwolić również na zdalne automatyczne gromadzenie danych  
z indywidualnych sterowników całkowicie wszczepialnych pomp wirowych protez 
wspomagania serca. Rozwój bazy przewiduje również możliwość wpisywania przez 
pacjentów leczonych w domu informacji na temat przebiegu ich leczenia (np. wyniku 
badani INR wykonanego przez pacjenta w domu lub innej obserwacji działania 
systemu), które będą umieszczane w indywidulanych rejestrach pacjenta w bazie  
i udostępniane w komunikacji zespołowi personelu medycznego opiekującego się 
pacjentem.  
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3. Podsumowanie 

Zgromadzone dane z aplikacji mechanicznego serca w latach 2005 - 2012 pokazują, iż 
baza jest cennym źródłem informacji dla klinicystów i badaczy. Dane statystyczne 
wskazują na dużą i stale rosnącą skuteczność stosowania tego systemu. Głównym 
rezultatem wzrostu skuteczności wspomagania serca polskimi komorami jest stale 
utrzymująca się liczba aplikacji w wiodących ośrodkach programu oraz duża liczba 
wspomagań prowadzonych jednoczasowo, a także coraz dłuższy okres prowadzenia 
wspomagania. Aktualnie najdłuższy czas aplikacji mechanicznego wspomagania serca 
systemem POLCAS wynosi 649 dni. Prowadzone wspomagania coraz częściej kończą się 
skutecznym rezultatem, przede wszystkim przeszczepem serca, zdecydowanie rzadziej 
regeneracją serca. Skłania to do stosowania tej metody leczenia u coraz młodszych 
pacjentów. Wzrost doświadczenia w prowadzeniu wspomagania systemem POLCAS 
powoduje coraz większą przewagę stosowania wspomagania lewokomorowego 
zamiast dwukomorowego.  

 

Internetowy system bazodanowy do gromadzenia i monitorowania danych 
dotyczących mechanicznego wspomagania serca protezami ReligaHeart EXT jest 
aktualnie wykorzystywany w prowadzonych badaniach klinicznych protezy. 
Elektroniczna wersja CRF pozwala na sprawną obsługę badań klinicznych zarówno od 
strony Zespołu Badawczego jak i Sponsora. Zebrane dane są źródłem wielu cennych  
i unikatowych informacji dotyczących nowego wyrobu medycznego. W przyszłości 
przewiduje się rozszerzenie systemu o moduł statystyk dotyczących mechanicznego 
wspomagania serca i rozszerzenia systemu o monitoring innych systemów 
wspomagania serca stosowanych w Polsce.  
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi powstawania prototypu pulsacyjnej 
wszczepialnej pompy wspomagania serca. W pierwszej części opisano założenia 
konstrukcyjne modelu pompy - dane wejściowe, wymagania, zalecenia materiałowe.  
W drugiej części przedstawiono proces opracowania konstrukcji modelu pompy, 
poprzez modelowanie przepływu przez wybrane w procesie twórczym i końcowe 
modele pompy. Poddano analizie wpływ kąta otwarcia zastawek na architekturę 
przepływu prze pompę. Zestawiono ze sobą geometrie komory, które poddano ocenie 
ze względu na architekturę przepływu. Podjęto również próbę wyłonienia obszarów 
zwiększonego ryzyka wykrzepiania krwi w pompie. W kolejnej części artykułu 
przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych prototypu, których celem było określenie 
wybranych właściwości eksploatacyjnych pompy w ujęciu hydrodynamicznym.  
W ostatniej części opisano doświadczenia, których przedmiotem była ocena własności 
trombogennych implantowalnej protezy w badaniach in vitro oraz wykonanie 
pilotażowych przedklinicznych badań doświadczalnych na zwierzęciu. W pierwszym 
etapie tych badań przeprowadzono ocenę ryzyka wykrzepiania krwi w pompie w teście 
ostrej tromobgenności in vitro. Metoda ta, dzięki kontrolowanemu wykrzepianiu krwi, 
pozwala w ciągu kilku godzin doświadczenia otrzymać skrzepliny o wyglądzie  
i umiejscowieniu odpowiadające długoterminowym eksperymentom in vivo. W drugim 
etapie w ramach badań przedklinicznych przeprowadzono pilotażowy eksperyment in 
vivo, mający na celu ocenę prototypu protezy pod kątem funkcjonalności  
i bezpieczeństwa jej stosowania. 
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1. Założenia konstrukcyjne wszczepialnej pulsacyjnej pompy wspomagania 
serca ReligaHeart IMPL 

1.1  Dane wejściowe dla opracowania założeń. 

Założenie konstrukcyjne dla pneumatycznej, wszczepialnej komory wspomagania serca 
opracowano na podstawie informacji i danych uzyskanych z:  

 doświadczeń w konstruowaniu i stosowaniu pneumatycznej pozaustrojowej 
pompy wspomagania serca POLVAD-MEV;  

 analiz i przeglądów literaturowych publikacji dotyczących konstrukcji 
wszczepialnych protez serca dostępnych na rynku;  

 konsultacji ze specjalistami z dziedziny kardiochirurgii w aspekcie związanym  
z metodą i techniką implantacji protezy;  

 konsultacji ze specjalistami w dziedzinach materiałów biozgodnych, 
konstruktorów i przedstawicieli branży produkującej wyroby medyczne, 
technologów i wielu innych. 

1.2  Wymagania ogólne. 

W tabeli przedstawiono przyjęte ogólne wymagania dotyczące konstrukcji całej 
protezy, związane z jej parametrami eksploatacyjnymi oraz planowanym 
zastosowaniem. 

Tabela 1. Założenia ogólne. 

Założenie 
nr 

aspekt treść 

1.1 przeznaczenie 
wspomaganie jednokomorowe lewej strony serca 
przez okres od kilku miesięcy do 2 lat  

1.2 napęd 

pneumatyczny, z zewnętrznego sterownika 
przenośnego lub stacjonarnego, sygnałem zmiennym 
amplitudowo w zakresie od -100mmHg do 
300mmHg 

1.3 rzut minutowy min. do 7 l/min 

1.4 
objętość 
wyrzutowa 

od 50 ml do 60 ml 

1.5 
elementy 
konstrukcyjne 

kompletna komora powinna się składać z 
następujących elementów, licząc kolejno od wlotu 
do wylotu krwi: 

 kaniula wlotowa 
 element wlotowy 
 element przyłączeniowy 
 korpus komory krwistej 
 wlotowe gniazdo przyłączeniowe 
 zastawka wlotowa  
 czasza krwista 
 membrana 
 zastawka wylotowa 
 wylotowe gniazdo przyłączeniowe 
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 kaniula wylotowa 
 element przyłączeniowy  
 graft naczyniowy 

oraz: 
 czasza pneumatyczna komory 
 pneumatyczne gniazdo przyłączeniowe 
 dren sterujący 
 element przyłączeniowy 
 rura z rękawem uszczelniającym 
 szybkozłącze do sterownika 

1.3  Wymagania dotyczące architektury implantacji 

Podczas dyskusji rozważano dwie strategie implantacji pompy do ciała pacjenta, 
stosowane dotychczas w rozwiązaniach konstrukcyjnych analogicznych urządzeń na 
świecie. Tabela 2 zawiera porównanie zalet i wad związanych z wyborem określonej 
strategii. 

Tabela 2. Porównanie strategii lokalizacji implantowalnej komory wspomagania serca. 

Strategia 
A – lokalizacja protezy poza 
obrębem klatki piersiowej 

B – lokalizacja protezy 
wewnątrz klatki piersiowej 

lokalizacja 
protezy 

pod przeponą, w przestrzeni 
pozaotrzewnowej 

w śródpiersiu ponad przeponą, 
w rogu jamy opłucnowej, pod 
płucem lub w worku 
osierdziowym 

zalety 

możliwość opracowania protezy  
w wersji prawej i lewej, co 
umożliwia stosowanie 
wspomagania dwukomorowego 

implantacja i interwencja 
chirurgiczna dla pompy krwi 
wymaga otwarcia tylko jednej 
przestrzeni (klatka piersiowa) 

w przypadku większości możliwych 
interwencji dotyczycących pompy 
krwi nie ma konieczności 
otwierania klatki piersiowej 
pacjenta 

krótkie kaniule łączące protezę  
z sercem i aortą 

kształt pompy nie jest ściśle 
zdeterminowany, co pozwala na 
utrzymanie architektury z obecnie 
stosowanej wersji pozaustrojowej 
pompy POLVAD-MEV 

kształt anatomiczny 
(architektura) będzie zbliżony 
lub taki sam jak dla protezy 
permanentnej, co pozwala na 
dalsze wykorzystanie koncepcji 
opracowanej dla pompy 
ReligaHeart IMPL  

położenie komory blisko pod skórą, 
co ułatwia znacznie ewentualne 
interwencje 
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wady 

podczas implantacji  
i deplantacji konieczna jest 
rozległa ingerencja w ciało 
pacjenta, szczególnie w 
przypadku wspomagania 
dwukomorowego 

ze względu na brak miejsca  
w ciele pacjenta ograniczenie do 
wspomagania lewokomorowego 

dostęp do pompy krwi  
w przypadku interwencji wymaga 
otwarcia klatki piersiowej 

wymaga prowadzenia kaniul  
o znacznej długości 

brak możliwości wykorzystania 
istniejącego lub zbliżonego 
kształtu, opracowanego dla komory 
pozaustrojowej POLVAD-MEV – 
konieczność opracowania nowej 
architektury i przeprowadzenia 
pełnych badań hydrodynamicznych 
oraz analizy przepływu 

Ze względu na fakt, że wspomaganie dwukomorowe jest stosowane sporadycznie  
i możliwe do przeprowadzenia w razie potrzeby z wykorzystaniem pomp 
pozaustrojowych oraz ze względu na obecnie panujące tendencje wykorzystania 
głownie wspomagania lewokomorowego w procedurach długoterminowego 
wspomagania serca, preferujące grupę protez wszczepianych do klatki piersiowej, 
określono dla pompy ReligaHeart IMPL założenie lokalizacji według strategii B. 
Dodatkowe założenia dotyczące architektury protezy w ciele pacjenta określono na 
podstawie konsultacji ze specjalistami w dziedzinie kardiochirurgii (Instytut Kardiologii 
w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) 

Tabela 3. Założenia architektury implantacji. 

Założenie nr aspekt treść 

2.1 
lokalizacja w 
ciele pacjenta 

strategia B - w klatce piersiowej nad przeponą,  
w pobliżu koniuszka serca - w taki sposób, aby 
pompa nie uwierała narządów, szczególnie 
płuca 

2.2 
orientacja 
membrany 

płaszczyzna membrany powinna być położona 
poziomo lub z niewielkim pochyleniem a 
membrana powinna pracować ruchem w górę  
w fazie wyrzutu. 

2.3 orientacja wlotu 

wlot do protezy powinien być skierowany tak, 
aby umożliwiał podłączenie kaniuli wlotowej do 
koniuszka serca, był równoległy lub skierowany 
pod niewielkim kątem w stosunku do 
płaszczyzny membrany i umieszczony stycznie 
do brzegu płaszczyzny membrany w celu 
wymuszenia cyrkulacji krwi w pompie po 
obwodzie jej membrany 
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2.4 orientacja wylotu 

wylot z komory powinien być umieszczony 
centralnie na czaszy krwistej, pod kątem około 
50

o
 do płaszczyzny membrany w kierunku 

umożliwiającym wyprowadzenie kaniuli 
wylotowej w stronę aorty wstępującej 

Dla potrzeb konsultacji klinicznych sporządzono wstępny szkic geometrii protezy, 
przedstawiony na rysunkach poniżej: 

 

Rys.1 Szkic konstrukcji komory ReligaHeart IMPL 

1.4  Wymagania dla poszczególnych elementów protezy 

Na podstawie założeń ogólnych dla całej protezy, opracowano uszczegółowione 
założenia konstrukcyjne poszczególnych jej elementów konstrukcyjnych. 

1.4.1  Kaniula wlotowa 

Tabela 4. Założenia do konstrukcji kaniuli wlotowej. 

Założenie nr aspekt treść 

3.1 
lokalizacja 
elementu 
wlotowego 

w otworze w koniuszku serca tak, aby jego 
zewnętrzna krawędź wystawała nieznacznie 
poza grubość ściany mięśnia sercowego w głąb 
objętości serca,  

3.2 
zespolenie 
elementu 
wlotowego  

za pomocą pierścieni umożliwiających 
pozycjonowanie i wszycie kaniuli ściany 
mięśnia sercowego  
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3.3 

połączenie 
elementu 
wlotowego  
z kaniulą 

mocowanie w sposób samozatrzaskujący,  
z zachowaniem szczelności i zabezpieczeniem 
przed rozłączeniem 

3.4 
rodzaj napływu do 
elementu 
wlotowego 

otwarty centralnie 

3.5 
wykonanie rury 
kaniuli 

graft naczyniowy, otoczony szkieletową 
obudową usztywniającą lub element lity 

3.6 
połączenie rury 
 z elementem 
przyłączeniowym  

nierozłączne 

1.4.2  Korpus komory krwistej 

Tabela 5. Założenia do konstrukcji korpusu komory krwistej. 

Założenie 
nr 

aspekt treść 

4.1 
połączenie  
z kaniulą wlotową 

gniazdo przyłączeniowe, mocujące element 
przyłączeniowy kaniuli w sposób 
samozatrzaskujący z zabezpieczeniem przed 
rozłączeniem 

4.2 zastawka wlotowa 
mechaniczna dyskowa, o średnicy 27mm lub 
mniejsza, pozycjonowana na podstawie symulacji 
CFD dla optymalizacji przepływu krwi 

4.3 
gabaryty czaszy 
krwistej 

dostosowanie do gabarytów zespołu 
membranowego komory POLVAD-MEV  
z minimalizacją wysokości ze względu na 
możliwości anatomiczne implantacji 

4.4 
profil czaszy 
krwistej 

powinien być poddany optymalizacji na 
podstawie symulacji CFD pod kątem 
przemywania objętości komory dla 
zminimalizowania ryzyka wykrzepiania 

4.5 membrana 

zespół membranowy, z ewentualną 
optymalizacją sposobu zespolenia czasz 
membrany z pierścieniem w aspekcie dobrego 
przemywania okolic zespolenia (naroża) 

4.6 zastawka wylotowa 
mechaniczna dyskowa, o średnicy 27mm lub 
mniejsza, pozycjonowana na podstawie symulacji 
CFD dla optymalizacji przepływu krwi 

4.7 
połączenie  
z kaniulą wylotową 

gniazdo przyłączeniowe, mocujące element 
przyłączeniowy kaniuli w sposób 
samozatrzaskujący z zabezpieczeniem przed 
rozłączeniem 
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1.4.3  Kaniula wylotowa 

Tabela 6. Założenia do konstrukcji kaniuli wylotowej. 

Założenie nr aspekt treść 

5.1 

połączenie rury 
kaniuli  
z elementem 
przyłączeniowym 

nierozłączne 

5.2 rura kaniuli  
umożliwiająca swobodne docięcie długości dla 
dopasowania do warunków anatomicznych 
(uwolnienie wymiaru) 

1.4.4  Czasza pneumatyczna 

Tabela 7. Założenia do konstrukcji czaszy pneumatycznej. 

Założenie 
nr 

aspekt treść 

6.1 kształt czaszy 

wzorowany na czaszy pneumatycznej komory 
ReligaHeart EXT z obniżeniem wysokości 
profilu i/lub dostosowaniem kątów osi 
przyłącza pneumatycznego do warunków 
anatomicznych  

6.2 
pneumatyczne 
gniazdo 
przyłączeniowe 

umożliwiające zabezpieczone, rozłączne 
połączenie z elementem drenu sterującego 

1.4.5  Dren sterujący 

Tabela 8. Założenia do konstrukcji drenu sterującego. 

Założenie nr aspekt treść 

7.1 
element 
przyłączeniowy 

zabezpieczenie przed przypadkowym 
rozłączeniem 

7.2 rura drenu długość 2m 

7.3 
zabezpieczenie 
przejścia przez 
skórę 

rękaw uszczelniający 

7.4 
połączenie ze 
sterownikiem 

szybkozłącze z zabezpieczeniem 

1.5  Zalecenia materiałowe 

Podczas opracowywania konstrukcji protezy należy uwzględnić rodzaje materiałów,  
z jakich będzie ona wytwarzana. Dla elementów sztywnych, takich jak czasza krwista, 
pneumatyczna, elementy przyłączeniowe i mocujące, przewidziano zastosowanie 
poliuretanu o twardości 55D Shore lub tytanu (w przypadku wybranych elementów 
przyłączeniowych). Szybkozłącza od strony sterownika mogą zostać wykonane z tytanu 
lub stali medycznej. Elementy uszczelniające lub służące do zespoleń chirurgicznych 
powinny być wykonane z uszczelnianych tkanin Dakron lub teflonowe. 
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1.6  Podsumowanie 

Opracowane wytyczne przewidziano do wykorzystania podczas projektowania 
modelowej wersji konstrukcji protezy, która była modyfikowana (optymalizowana)  
w ramach dalszych prac na podstawie wyników symulacji CFD oraz szczegółowych 
konsultacji klinicznych włącznie z próbami anatomicznymi, dla opracowania finalnego 
prototypu urządzenia. 

2. Numeryczna analiza przepływu 

2.1  Wstęp 

Analiza numeryczna przepływu w opracowanej konstrukcji wszczepialnej pompy 
pulsacyjnej miała na celu weryfikację samej konstrukcji (kolejnych jej modeli) oraz 
wyłonienie potencjalnie niebezpiecznych obszarów, w których może wykrzepiać krew 
(miejsca stagnacji). Modelowanie numeryczne wspomaga proces projektowania dzięki 
szybkiej analizie wielu modeli jednocześnie wyznaczając kierunki rozwoju kolejnych 
wersji konstrukcyjnych. W prezentowanej treści przedstawiono analizy numeryczne 
prowadzone w końcowej fazie projektowania ostatecznej wersji pompy  
ReligaHeart IMPL. 

2.2  Opis metody, warunki brzegowe 

W pierwszym podejściu, przeprowadzono analizę przepływu swobodnego przez model 
pompy w fazie maksymalnego napełnienia, z dwoma otwartymi zastawkami typu 
Medtronic Hall (napływową i wypływową). Przeprowadzono szereg analiz ustawienia 
kątowego zastawki napływowej (obrót zastawki co 45°) w pompie w pozycji diastoli 
(pełne napełnienie). Analiza modelu pompy została przeprowadzona dla stałego 
prostopadłego wymuszenia prędkości przepływu wynoszącego 0,6 [m/s] (średni 
przepływ w pompie ok. 4 [l/min] obliczony dla średnicy kaniuli napływowej 12 [mm]). 
W celu ustabilizowania warunków przepływu w samej pompie, przed konektorem 
wlotowym oraz wylotowym, dodano kanały napływowe długości ok. 8 średnic wlotu 
konektorów (100 [mm]) [5]. Na wylocie z pompy założono stałe ciśnienie rzędu  
13 [kPa] (typowe obciążenie systemowe). Ciśnienie referencyjne wynosiło 100 [kPa]. 
Pominięto oddziaływanie sił grawitacyjnych na przepływ. Do obliczeń wykorzystano 
Newtonowski model krwi, przyjęto gęstość krwi równą 1060 [kg/m

3
]. Przyjęta wartość 

lepkości dynamicznej wynosi 0,0034 [Pa·s], wykorzystano model turbulencji SST (Shear 
Stress Transport) [2]. Obliczenia wykonano przy założeniu nieodkształcalności ścianek 
pompy oraz elementów zastawek. W domenie obliczeniowej, dla analizy kątowej 
ustawienia zastawki, zastawka wylotowa nie jest w pełni zamknięta. Niepełne 
zamknięcie zastawki, umożliwia przepływ cieczy wokół dysku (warunek ciągłości siatki). 
Jednakże prędkości w tym obszarze (wąska szczelina), są znacząco zawyżone  
w stosunku do tych, które obserwuje się w rzeczywistości. Jest to spowodowane 
założeniem przepływu ustalonego dla symulacji. Dla wszystkich przypadków, domenę 
obliczeniową stanowiła objętość oddająca wnętrze pompy wspomagania serca wraz  
z konektorami wlotowym i wylotowym, w których zostały umieszczone zastawki 
dyskowe [6]. 
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Przygotowano hybrydowe siatki niestrukturalne składające się z  elementów 
tetrahedralnych oraz pryzmatycznych w warstwie przyściennej. Łączna liczba 
elementów siatek oscylowała w okolicach 800 tys. 

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości modelu na gęstość siatki, zbudowano 
siatkę niestrukturalną składającą się z 5 mln elementów (traktowaną jako siatkę 
referencyjną). Ze względu na długi czas obliczeń, ograniczono się tylko do modelu  
z dwoma otwartymi zastawkami (przepływ swobodny przez komorę). Na rys. 2 
prezentowane są przykładowe elementy siatki. 

Dla każdego przypadku przeprowadzono testy jakości siatki obliczeniowej przy jej 
tworzeniu w oprogramowaniu ICEM ANSYS oraz po wykonaniu symulacji przepływu za 
pomocą weryfikacji bezwymiarowego parametru y

+
. Parametr y+ służy do oceny 

jakości siatki w warstwie przyściennej. Jego wartość jest zależna od wielkości pierwszej 
warstwy siatki i prędkości przepływu płynu w kanale, a  ostateczna ocena jakości siatki 
jest możliwa po wykonaniu symulacji. We wszystkich siatkach wykorzystywanych do 
prezentowanych obliczeń, parametr y

+
 nie przekroczył dopuszczalnej, wynoszącej dla 

modelu turbulencji SST, wartości 20 [2]. Najlepszą wartość parametru uzyskano dla 
siatki referencyjnej (5 mln elementów, na rysunkach oznaczenie ZOG), który wynosił 
2,37. Dla pompy z zastawkami otwartymi (ZO) uzyskano wartość 6,11. Najgorszą, dla 
siatki pompy z ustawieniem kątowym zastawki wlotowej +135° od bazowego 
(ustawienie kątowe zastawek jak w komorze ZO), która wynosiła 17,66. 

 

Rys. 1 Warunki brzegowe oraz domena obliczeniowa pompy  
z zastawkami otwartymi (ustawienie bazowe) 



Pulsacyjna wszczepialna pompa wspomagania serca ReligaHeart IMPL 

240 

 
Rys. 2 Siatka numeryczna pompy (widok zastawek Medtronic Hall) 

  

  

Rys. 3 Bezwymiarowy parametr y+ dla siatek pompy (ZO - zastawki otwarte,  
ZOG - zastawki otwarte, siatka referencyjna, 135, 270 - wybrane ustawienia kątowe 

zastawki wlotowej, zastawka wylotowa domknięta) 

Oceny postępów rozwiązania dokonywano na podstawie wykresów wartości średnich 
oraz maksymalnych rezyduów dla kolejnych iteracji. Charakter przepływu silnie 
oddziaływał na poziomy zbieżności osiągane dla rozwiązywanych zadań w sztucznej 
komorze serca.  

W kolejnym kroku przeprowadzono symulacje dla wszczepialnej pompy wspomagania 
pracy serca z wykorzystaniem zastawki typu Moll, dla dwóch zmodyfikowanych 
geometrii protezy. Badania polegały na wytypowaniu położenia kątowego zastawki  
w kanale wlotowym i wylotowym pompy, dla których przepływ będzie charakteryzował 
się równomiernością i możliwie skutecznym omywaniem strefy połączenia membrany  
i ściany pompy. Symulacje wykonano przy założeniu warunków ustalonych przepływu, 
zarówno dla pozycji diastoli, jak i systoli. Parametrem zmiennym był kąt ustawienia 
zastawki wlotowej i wylotowej dla dwóch położeń membrany pneumatycznej przy 
pełnym otwarciu dysku zastawki. Dla pojedynczego zadania wartości prędkości  
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w przekroju wlotowym do pompy oraz ciśnienie w przekroju wylotowym były 
niezmienne w czasie. 

  

Rys. 4 Domena i siatka obliczeniowa komory wspomagania pracy serca  
z zastawkami typu Moll 

Dla każdej symulacji przygotowano ponownie siatki niestrukturalne (Rys. 4 i 5). Łączna 
liczba elementów dla prezentowanych wyników symulacji mieściła się pomiędzy  
5 a 6 milionów. Elementy pryzmatyczne zostały zastosowane w celu odpowiedniego 
zagęszczenia siatki w obszarach występowania najwyższych gradientów prędkości.  
Dla każdego przypadku przeprowadzono testy jakości siatki obliczeniowej przy jej 
tworzeniu w oprogramowaniu ICEM ANSYS oraz po wykonaniu symulacji przepływu za 
pomocą weryfikacji bezwymiarowego parametru y+. Wykonano ponadto obliczenia dla 
różnej wielkości elementów i ich liczby w siatce. Test niezależności siatki wykazał brak 
istotnych różnic w parametrach i charakterze przepływu dla tego samego przypadku, 
co potwierdza prawidłowość rozwiązania dla badanego zagęszczenia siatki. 

 

Rys. 5 Powiększony obraz siatki na płaszczyźnie prostopadłej do dysku zastawki 
wlotowej (widok warstwy elementów pryzmatycznych wokół dysku) 

Warunkiem początkowym dla każdego z zadań były wartości prędkości równe zero 
w każdym węźle siatki poza powierzchnią wlotową. 
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Tab. 1 Wartości prędkości i ciśnienia w poszczególnych przekrojach 

Pozycja membrany Wlot – prędkość maksymalna 
[m/s] 

Wylot – ciśnienie statyczne 
[kPa] 

Diastola 3,815 13,65 

Systola 0,315 -0,2821 

Celem zadania było wyznaczenie położeń kątowych zastawek w konektorach 
dolotowym i wylotowym w diastoli i systoli, dla których będą występowały 
najkorzystniejsze warunki przepływu charakteryzujące się jednorodnością przepływu 
oraz najmniejszymi obszarami stagnacji. Poniżej opisano sposób wyznaczenia pozycji 
początkowej, zarówno dla kanału wlotowego, jak i wylotowego. Z  uwagi na 
właściwości geometryczne protezy nie można było zastosować jednego globalnego 
układu współrzędnych dla opisania pozycji wyjściowej (0º). W kanale wlotowym 
stworzony został lokalny układ współrzędnych, który został oparty o dwie przenikające 
się płaszczyzny. Pierwszą była płaszczyzna równoległa do płaszczyzny zawierającej 
krawędź czaszy krwistej (miejsce łączenia z czaszą pneumatyczną) i  przechodząca 
przez oś konektora (Rys. 6 (lewo) – płaszczyzna XZ). Druga płaszczyzna jest prostopadła 
do pierwszej płaszczyzny i również przechodzi przez oś symetrii konektora wlotowego 
(Rys. 6 (prawo) – płaszczyzna YZ). Przecięcie wzajemne płaszczyzn oraz ich lokalizacja w 
komorze pozwoliły na utworzenie nowego układu współrzędnych. Analogicznie 
wyglądała procedura tworzenia układu współrzędnych dla zastawki w kanale 
wylotowym. Na Rys. 6 przedstawiono widoki lokalnych układów współrzędnych 
usytuowanych w kanałach wlotowym i wylotowym. W przypadku zastawki wlotowej, 
przedstawionej na Rys. 6 po lewej stronie, pozycja 0

o
 zobrazowana została przez 

pierścień i dysk w kolorze żółtym. Położenie 0
o
 pierścienia zastawki (elementu 

blokującego dysk) wyznacza oś X. Pozycja zastawki w kolorze niebieskim przedstawia 
ustawienie kątowe równe 45° (kierunek od osi X do osi Y). Dalsze zmiany kąta były 
prowadzone w sposób analogiczny, zgodnie z opisanym kierunkiem. 

 

Rys. 6 Konektor napływowy (lewo) i wypływowy (prawo) - układ współrzędnych 

Prace nad wyznaczeniem lokalnego układu współrzędnych dla zastawki w konektorze 
wylotowym prowadzone były w ten sam sposób. Pozycja 0

o
, to zastawka w kolorze 

żółtym, wyznaczona przez oś X. Kolor czerwony zastawki odpowiada ustawieniu 
kątowemu równemu 165

o
. W tym przypadku kierunek obrotu jest określony od Y do X. 

Na Rys. 7 przedstawiono charakterystyczne ustawienia kątowe oraz kierunek 
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narastania kąta, pod jakim dysk i pierścień zastawki są osadzone w wszczepialnej 
pompie wspomagania serca. 

 

Rys. 7 Konektor wlotowy i wylotowy – pozycja 0° oraz kolejne położenia  
w przyjętym układzie współrzędnych 

W celu wstępnego wytypowania ustawienia kątowego zastawek zadanie podzielono na 
dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono analizę położenia kątowego zastawki 
wlotowej, w  efekcie której dobrano najlepszy kąt. Symulacje prowadzono dla obu 
pozycji charakterystycznych czaszy krwistej, diastoli i systoli. Drugi etap zawierał 
symulacje dla zastawki wylotowej z uwzględnieniem wcześniej dobranej pozycji dla 
zastawki wlotowej. W celu ograniczenia ilości symulacji zdecydowano się w przypadku 
zastawki wlotowej na rozpatrywanie ustawień kątowych zawierających się w przedziale 
od 90º do 225º. Z uwagi na znaczne ograniczenie czasowe, ustawienie zastawki 
wylotowej zostało wstępnie wytypowane na podstawie obserwacji przepływu  
we wcześniejszych analizach. Przyjęto założenie, że optymalny kąt znajduje się  
w przedziale od 90º do 180º. 

2.3  Wyniki. 

Na podstawie otrzymanych wyników wytypowano ustawienie kątowe zastawek  
w geometrii wszczepialnej pompy wspomagania serca. Jako główny wskaźnik jakości  
i poprawności przepływu wewnątrz pompy wskazano rozkład obszarów stagnacji 
przepływu. Są to miejsca, w których czynnik, krew modelowana jako ciecz 
nieniutonowska, porusza się z prędkościami mniejszymi niż 0,01 m/s. Obszary te 
stanowią realne zagrożenie i mogą powodować występowanie zakrzepów krwi  
w danym rejonie. Z uwagi na właściwości geometryczne czaszy krwistej protezy, 
rozkład wektorów prędkości oraz linii prądu w jej wnętrzu stanowiły drugorzędną 
wskazówkę w procesie doboru kąta położenia zastawek. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono strukturę przepływu w obszarze protezy.  
Na Rys. 8 przedstawiono wektory prędkości w płaszczyznach poprzecznych pompy  
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z zastawkami otwartymi. Po lewej stronie dla siatki z 800 tys. elementów, po prawej 
dla siatki referencyjnej. Widać, że ilość elementów siatki, nie ma wpływu na strukturę 
przepływu w pompie. Analizując rysunki, można wysnuć wniosek, iż w centrum protezy 
istnieją stosunkowo duże obszary o małych prędkościach. Płyn, wpadający do pompy  
z konektora napływowego, pomimo nakierowania otwartą zastawką, nie obmywa całej 
ścianki bocznej (na prawo od osi kanału), pozostawiając spory obszar o bardzo niskich 
wartościach prędkości, w którym wręcz zawraca, tworząc w tym miejscu wiry (Rys. 9). 
Słabo obmywany jest również najdalszy obszar czaszy pompy, położony na wprost 
konektorów. 

  

  

Rys. 8 Wektory prędkości w płaszczyznach poprzecznych pompy dla siatki ZO oraz ZOG. 

 
 

Rys. 9 Wykres konturowy prędkości w płaszczyźnie podłużnej pompy  
oraz wiry w czaszy pompy 
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Najbardziej regularny przepływ identyfikowany jest w pompie z ustawieniem kątowym 
zastawki +90°. Jednak, w każdym z analizowanych przypadków, zaobserwować można 
skrętne zawirowanie w konektorze wylotowym. W każdym z analizowanych 
przypadków, obserwuje się również strefy stagnacyjne, potencjalne miejsca 
wykrzepiania krwi w protezie. Jednak zdecydowanie najmniejsze występują dla 
ustawienia zastawki +90°. Najgorsze warunki przepływu uzyskano, dla ustawień 
zastawki powyżej +135°. W przepływie krwi przez protezę pojawiają się wtedy 
ogromne nieregularne wiry, które utrudniać będą całkowite opróżnianie czaszy pompy 
(Rys. 10). 

Analizie poddano również konstrukcję protezy z zastawkami otwartymi (swobodny, 
ciągły przepływ przez pompę w warunkach ustalonych). Wykazała ona spiralny wir  
w centrum, oraz strefy stagnacyjne powstające w martwej strefie czaszy pompy za 
konektorem napływowym. Duże obszary stagnacyjne powstają również w konektorze 
napływowym przed zastawką wlotową, mniejsze na szczycie czaszy i membrany 
roboczej (Rys. 10). 

   

   

   

Rys. 10 Linie prądu oraz obszary stagnacji dla komory z kolejnym ustawieniem 
kątowym zastawki wlotowej oraz dla pompy z zastawkami otwartymi 
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Analiza wrażliwości siatki wykazała brak wpływu ilości elementów w siatce na warunki 
przepływu przez protezę. Jednakże siatka z większą ilością elementów pryzmatycznych 
(warstw przyściennych) wykazała znacznie większe obszary stagnacyjne, co można 
zobaczyć na poniższych rysunkach (Rys. 11) [4], [6]. Dużo większy obszar występuje  
w konektorze napływowym, przed zastawką wlotową jak i na samej zastawce, 
ogromne obszary na szczycie czaszy i membrany komory. Występują również, 
wcześniej nie wykryte, obszary w szczelinie wzdłuż obwodu pompy (na połączeniu 
czaszy pompy z membraną) oraz miejsca wykrzepiania w konektorze wypływowym  
i na zastawce wylotowej. Analiza wykazała, iż w konstrukcji protezy, pomimo zmiany 
ustawień kątowych zastawki wlotowej, powstaje dużo zawirowań i znaczne obszary 
stagnacyjne. Najlepsze wyniki uzyskano dla ustawienia kątowego zastawki +90°. Jednak 
analiza wrażliwości siatki wykazała, niezwykle istotną jakość siatki (ilość elementów, 
szczególnie pryzmatycznych) do detekcji stref stagnacji w pompie. 

  

Rys. 11 Linie prądu oraz obszary stagnacji dla pompy na siatce referencyjnej 

Na poniższych rysunkach prezentowane są naprężenia przyścienne w protezie.  
W żadnym z analizowanych przypadków, wartości naprężeń nie przekroczyły wartości 
100 [Pa] (dla wszystkich analizowanych ustawień kątowych zastawki, wartości 
oscylowały w przedziale 17-28 [Pa]). Jednakże należy pamiętać, że wyliczone wartości 
w programie Ansys CFX, silnie zależą od jakości siatki, od lokalnych wartości prędkości 
oraz samej geometrii obiektu. Łatwo zauważyć można, że dla siatki komory ZO, 
maksymalne wartości naprężeń w czaszy wynoszą 11,53, natomiast dla tej samej 
konstrukcji pompy siatki ZOG, wartość ta wynosi 19,45. Stąd poddając je ocenie, należy 
pamiętać, iż bez danych eksperymentalnych danej konstrukcji, trudno o ich wiarygodną 
weryfikację  

Poniższe rysunki prezentują profile prędkości wyznaczone w wybranych miejscach 
czaszy protezy. Na Rys. 13 pokazano wybrane linie cięcia, wzdłuż których próbkowano 
wartości prędkości. 

Poniższe wykresy (Rys. 14), na których przedstawiono profile prędkości dla dwóch 
różnych siatek tej samej wersji pompy (z zastawkami otwartymi), pokazują dużą 
zbieżność charakteru przepływu, niezależnie od wykorzystanej siatki do obliczeń. 
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Rys. 12 Naprężenia w badanej komorze 

 
 

Rys. 13 Linie próbkowania profili prędkości w pompie 

W kolejnym kroku badania przepływu rozpoczęto od badania wpływu zmiany 
położenia kątowego zastawki wlotowej typu Moll. Na wylocie zastawka znajdowała się 
w położeniu zerowym, podczas gdy położenie kątowe zastawki wlotowej zmieniano co 
15° w zakresie od 0° do 360°. Procedurę taką przeprowadzono dla obu badanych 
geometrii protez. W wyniku przeprowadzonych analiz wytypowano trzy pozycje 
kątowe, dla których przepływ był lepszy w porównaniu z innymi położeniami. Były to 
pozycje 75°, 105° oraz 195°. Takiego wyboru dokonano w celu weryfikacji wpływu 
położenia kątowego zastawki wylotowej dla możliwe dużego rozrzutu pozycji kątowej 
zastawki wlotowej. Pola prędkości zilustrowane liniami prądu oraz obszary stagnacji 
zilustrowane powierzchniami dla protezy ReligaHeart IMPL v5.3.5 dla przypadku 75° 
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zaprezentowano na Rys. 14, dla przypadku 105° - na Rys. 15 oraz dla 195° - na Rys. 16. 
Natomiast, dla pompy ReligaHeart IMPL v5.3.7, pola prędkości dla przypadku 75° 
zaprezentowano na Rys. 17, dla 105° - na Rys. 18 oraz dla 195° na Rys. 19. 

 

 

Rys. 14 Profile prędkości w wybranych miejscach pompy z zastawkami otwartymi (na 
czerwono) oraz dla pompy na siatce referencyjnej (na niebiesko) 

Diastola Systola 

    

Rys. 14 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.5: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 75

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 
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Diastola Systola 

    

Rys. 15 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.5: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 105

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 

Diastola Systola 

    

Rys. 16 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.5: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 195

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 

Na ilustracjach przedstawionych na Rys. 14 do 19 łatwo zauważyć, że w czasie diastoli 
przepływ w protezie odbywa się w bardzo zbliżony sposób we wszystkich przypadkach. 
W centralnej części pompy w okolicy osi membrany występuje duże zawirowanie,  
a brzegi pompy przy połączeniu z membraną są omywane strumieniami cieczy. Linie 
prądu w tych obszarach są koloru zielononiebieskiego, co oznacza prędkość około  
1 m/s. Jedynie za zastawką wylotową obserwowane są silne zawirowania krwi. 
Spowodowane to jest dużym wzrostem prędkości w szczelinie powstałej pomiędzy 
pierścieniem, a dyskiem zastawki. Należy jednak zaznaczyć, że w rzeczywistych 
warunkach dysk zastawki w czasie diastoli jest zamknięty. W tym przypadku jego 
częściowo otwarta pozycja jest wynikiem zastosowania metody obliczeń 
stacjonarnych, które są na obecnym etapie rozwoju sprzętu i metod numerycznych 
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jedyną metodą pozwalającą na uzyskanie wyników w tak dużym przekroju badań  
i w dopuszczalnym czasie ich realizacji. 

Diastola Systola 

    

Rys. 17 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.7: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 75

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 

Znacznie bardziej niekorzystne warunki przepływowe obserwuje się dla systoli. Wynika 
to przede wszystkim z warunków brzegowych, a w szczególności niższej wartości 
prędkości w przekroju wlotowym do protezy. We wszystkich przedstawionych 
przypadkach widoczne są liczne obszary stagnacji. Koncertują się one w szczególności 
w obszarach: zastawki wylotowej, konektorze wlotowym przed zastawką oraz brzegów 
pompy w okolicy połączenia z membraną. 

Diastola Systola 

   
 

Rys. 18 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.7: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 105

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 
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Diastola Systola 

   
 

Rys. 19 Proteza ReligaHeart IMPL v5.3.7: położenie zastawki napływowej określone 
kątem 195

o
, wypływowej – 0

o
; obszary stagnacji po lewej, linie prądu po prawej 

Po wykonaniu kompletu obliczeń dla obu modeli protezy dla ustawienia kątowego 0° 
dla zastawki wylotowej, wykonano obliczenia dla pompy ReligaHeart IMPL v5.3.7 dla 
wszystkich ustawień kątowych wylotowych co 15°, przy kącie wlotowym ustalonym 
jako 75°. Nie zaobserwowano istotnego wpływu ustawień kątowych zastawek 
wylotowych na charakter przepływu wewnątrz protrezy, dlatego zakładając duże 
podobieństwo badanych modeli protezy, dla protezy ReligaHeart IMPL v5.3.5 
wykonano jedynie dwa obliczenia dla najlepszych kątów wylotowych, przy ustaleniu 
kąta położenia zastawki wlotowej jako 75°: były to kąty 120° i 165°. 

W kolejnym kroku wykonano obliczenia dla kąta ustawienia zastawki napływowej 
ustalonej na 105°, dla którego wykonano obliczenia w zakresie zmienności kąta 
zastawki wypływowej w zakresie od 90° do 180°. Zaniechano wykonywania obliczeń 
dla innych ustawień kątowych zastawki wypływowej, ponieważ dla zakresu od 90° do 
180° wyniki były bardziej obiecujące niż dla pozostałych ustawień kątowych.  
Dla protezy ReligaHeart IMPL v5.3.5 stosunkowo łatwo można wytypować najlepszą, ze 
względu na rozmiary obszarów stagnacji, konfigurację ustawień zastawek: 105° - 135° - 
odpowiednio dla zastawki napływowej i wypływowej. Jest to szczególnie dobrze 
widoczne dla systoli. W przypadku pompy ReligaHeart IMPL v5.3.7 występuje więcej 
ustawień dla kąta wlotowego 105°, dla których obszary stagnacji przy systoli są 
mniejsze niż w innych przypadkach. Są to konfiguracje: 105° - 105°, 105° - 120°, oraz 
105° - 165°. Można stwierdzić, że w przypadku protezy ReligaHeart IMPL v5.3.7 
rozpiętość kątowa ustawień zastawki wypływowej przy ustawieniu kątowym 105° 
zastawki napływowej jest znacznie szersza niż w przypadku pompy ReligaHeart IMPL 
v5.3.5. Przez to można wysunąć wniosek, że proteza ReligaHeart IMPL v5.3.7 jest mniej 
wrażliwa na ustawienia kątowe zastawki wypływowej w zakresie 105° - 120°. Ostatnim 
wytypowanym kątem ustawienia zastawki napływowej był kąt 195°. Podobnie jak 
poprzednio, w badaniu poddano ustawienia zastawki wypływowej w zakresie od 90° 
do 180°. 
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2.4  Dyskusja i wnioski 

Trudne jest jednoznaczne wytypowanie najlepszego z przebadanych ustawień 
kątowych zastawek. Z analizy przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące 
wnioski: 

 dla protezy ReligaHeart IMPL v5.3.7 wytypowano więcej przypadków  
o mniejszych obszarach stagnacji niż w przypadku wersji ReligaHeart IMPL 
v5.3.5, 

 najlepszym, z przebadanych, ustawieniem kątowym zastawki napływowej jest 
dla obu pomp kąt 105°, według zaproponowanego układu współrzędnych, 

 zmiana kąta ustawienia zastawki napływowej znacznie silniej wpływa na 
przepływ w protezie niż zmiana ustawienia kąta zastawki wypływowej. 

W ramach zadania modelowania przepływu w protezie implantowalnej, przygotowano 
siatki i wykonano obliczenia dla 40 różnych ustawień kątowych dla pompy ReligaHeart 
IMPL v5.3.5 oraz 61 dla pompy ReligaHeart IMPL v5.3.7. 

Analiza wrażliwości siatki wykazała duży wpływ siatki na obszary stagnacji w pompie. 
Lepsza detekcja obszarów stagnacji wynika, prawdopodobnie z lepszej "rozdzielczości" 
siatki w warstwach przyściennych, które są szczególnie narażone na występowanie 
obszarów stagnacji krwi. W badaniach należy uwzględniać ten parametr i pomimo 
ogromnej czasochłonności tworzenia wielomilionowych siatek oraz istotnego 
wydłużenia czasu obliczeń, niezbędnym jest przeprowadzanie obliczeń na tego typu 
siatkach. Nasuwa się jednak pytanie, gdzie przebiega granica "dobrej" siatki i jak ustalić 
kiedy została osiągnięta. Czy 5-cio milionowa siatka jest już wystarczająca, by 
odzwierciedlić rzeczywisty stan badanego obiektu (w tym wypadku pompy), czy jest to 
siatka 16-to milionowa lub większa. Zatem, zasadnym staje się kolejne pytanie, czy 
sposób wyznaczania miejsc stagnacji w komorze, poprzez wyznaczanie powierzchni  
o wartościach prędkości mniejszych od 0,01 [m/s] jest właściwy [4, 6]. 

3. Badania eksploatacyjne modelu 

3.1  Cel 

Celem badań było określenie wybranych właściwości eksploatacyjnych modelu protezy 
ReligaHeart IMPL w ujęciu hydrodynamicznym. 

3.2  Materiał i metodyka badań 

3.2.1  Materiał 

Badanym materiałem był model częściowo implantowalnej, pneumatycznej pompy 
mechanicznego wspomagania serca ReligaHeart IMP. Model pompy został wykonany 
techniką drukowania przestrzennego poprzez spiekanie sproszkowanego stopu tytanu. 
Powierzchnie wewnętrzne mające kontakt z krwią zostały poddane procesowi 
polerowania, do uzyskania powierzchni o gładkości Ra wynoszącej około 0.16µm.  
Do ukierunkowania przepływu zastosowano dwie mechaniczne zastawki dyskowe typu 
Moll (opracowane i wytworzone w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu). 
Pierścienie zastawek zostały wykonane ze stopu tytanu Ti6Al4VELi, dyski zastawki  
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z polimeru TECA PEEK. Elementy te zostały przygotowane metodą frezowania,  
a następnie poddane polerowaniu technicznemu. Oględziny pompy dokonane okiem 
nieuzbrojonym bezpośrednio przed jej montażem na stanowisku pozaustrojowego 
krążenia nie wykazały widocznych uszkodzeń powierzchni. Układ membranowy pompy 
został wykonany w postaci zespołu membrany krwistej (wykonanej z materiału 
Chronoflex ARLT, grubość 0.3mm) i membrany roboczej (wykonanej z materiału 
Bionate, grubość 0.4mm), bez warstwy separującej. 

3.2.2  Zakres badań 

Zakres badań obejmował wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych pompy krwi 
istotnych dla jej zastosowań w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. W zakresie 
globalnych właściwości hydrodynamicznych badano statyczny rzut jednostkowy  
(sSV - static stroke volume) pompy i statyczne przepływy wsteczne przez zastawki  
(BF - back flow). Wyniki takich badań pozwolą miedzy innymi na ocenę wymagań 
dotyczących sterownika pneumatycznego napędzającego pompę, umożliwią 
zaplanowanie doświadczeń z użyciem materiału biologicznego oraz porównanie 
osiąganych i zakładanych parametrów hydrodynamicznych. 

3.2.3  Stanowiska i metody badawcze 

W zakresie pomiaru statycznego rzutu jednostkowe go (sSV) przeprowadzono badania 
maksymalnej objętości wyrzutowej protezy, zależności objętości wyrzutowej od 
ciśnienia pneumatycznego oraz określenia charakterystyki przeginania membrany. 

W skład stanowiska pomiarowego wchodziła pionowo umieszczona wyskalowana rurka 
do której podłączona została badana komora (Rys. 1). Rejestracji podlegało ciśnienie 
sterujące, generowane przez pneumatyczny sterownik POLPDU 402 oraz ciśnienie 
hydrostatyczne słupa wody zawartego w rurce, które jest tożsame z objętością cieczy  
w niej zawartej. Mierzone wielkości umożliwiały wyznaczenie różnicy ciśnień 
oddziałujących na membranę oraz zmian objętości części krwistej badanej pompy. 
Pomiary zostały wykonane za pomocą czujnikami Peltron NPXG2 o niepewność 0,2%. 
Na potrzeby badań zostało stworzone dedykowane oprogramowanie w środowisku 
LabView. Cieczą roboczą w układzie była woda destylowana.  

Badania odbyły się poprzez wymuszenie różnicy ciśnień powodującej zamknięcie 
badanej zastawki. Wygenerowanie takich warunków pozwoliło na pomiar wartości 
objętościowego natężenia przepływu wstecznego i wyznaczenie średniego przepływu 

wstecznego (patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Zastawka 

napływowa została poddana badaniu, które rozpoczynało się osiągnięciem pełnego 
napełnienia komory krwistej protezy serca poprzez wygenerowanie ciśnienia 
sterującego o wartości -75mmHg a następnie jego zmianą na jedną z następujących 
wartości: 300, 250, 200, 150 i 100mmHg. Analogicznie badanie zastawki wypływowej 
rozpoczynało się od osiągnięcia pełnego wyrzutu komory pod ciśnieniem sterującym 
wynoszącym 300mmHg, które poprzedzało jej natychmiastowe przejście w stan 
napełnienia, osiągane poprzez wygenerowanie następujących ciśnień: -75, -50, -45 
oraz -30mmHg. 
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Rys. 1 Stanowisko 
badawcze 

Rys. 2 Układ badawczy 
służący badaniu przepływów 

wstecznych zastawki 
napływowej 

Rys. 3 Układ badawczy 
służący badaniu przepływów 

wstecznych zastawki 
wypływowej 

 

Rys. 4 Sposób wyznaczania średniego przepływu wstecznego przez zastawkę 

3.2.4  Rezultaty 

Zależność objętości wyrzutowej od różnicy ciśnień na membranie zobrazowano na 

Rys. 5. Maksymalna objętość wyrzutowa komory uzyskana dla p=302mmHg wynosiła 
71.5cm

3
. Charakterystyka pracy membrany opisana funkcją dp=f(V) wraz ze 

zobrazowaniem jej histerezy (fazy napełniania i wyrzutu) została przedstawiona na  
Rys. 6. 
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Rys. 5 Zależność objętości wyrzutowej od ciśnienia pneumatycznego 

 

Rys. 6 Charakterystyka przeginania membrany 
W Tab. 1 i Tab.2  przedstawiono średnie wartości statycznych przepływów wstecznych 

uzyskane odpowiednio dla zastawki wypływowej i napływowej pod zadanymi 

ciśnieniami sterującymi.  

Tab. 1 Średni przepływ wsteczny przez zastawkę wypływowa 

Zastawka: wypływowa 

Ciśnienie sterujące [mmHg] 300 250 200 150 

Czas trwania [s] 5 5,17 5,33 5,33 

Średni przepływ wsteczny przez zastawkę [L/min] 0,96 0,90 0,85 0,79 
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Tab. 2 Średni przepływ wsteczny przez zastawkę napływową 

Zastawka: napływowa 

Ciśnienie sterujące [mmHg] -75 -50 -25 

Czas trwania [s] 0,66 0,59 0,57 

Średni przepływ wsteczny przez zastawkę [L/min] 0,61 0,54 0,50 

3.2.5  Omówienie wyników badań 

Przyjęte metody badawcze były wielokrotnie wykorzystywane i zwalidowane  
w Pracowni Sztucznego Serca do oceny globalnych właściwości hydrodynamicznych 
pulsacyjnych pomp krwi różnych typów.  

Zależność statycznej objętości wyrzutowej pompy od ciśnienia sterującego (Rys. 5) jest 
typowa dla membranowych pomp wyporowych. W górnych zakresach ciśnień 
następuje nasycenie charakterystyki związane z osiągnięciem przez zespół 
membranowy granicy odkształceń plastycznych. Statyczna objętość wyrzutowa pompy 
ReligaHeart IMPL zawiera się pomiędzy 63ml a 72ml. Taka wartość SV odpowiada 
przyjętym założeniom konstrukcyjnym i jest około 10% mniejsza od tego parametru dla 
stosowanych klinicznie polskich komór wspomagania serca typu POLVAD. 

Pomimo braku materiału tribologicznego zmniejszającego współczynnik tarcia 
pomiędzy membranami charakterystyka przeginania całego zespołu jest płynna  
i jednorodna. Pozwala to na postawienie pytania o zasadność stosowania 
tribologicznego separowania membran wykonanych z materiałów Chronoflex ARLT  
i Bionate.  

Wartości statycznych przepływów wstecznych są porównywalne z wartościami tych 
przepływów dla komercyjnie stosowanych zastawek (np. Medtronic Hall lub Sorin). 
Należy pamiętać, że istnienie przepływów wstecznych (zarówno statycznych jak i 
dynamicznych) zmniejsza faktyczną skuteczność pracy protezy, rozumianą jako 
objętość krwi pompowaną do kaniuli wypływowej podczas jednego cyklu pracy. 
Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas badań innych wyporowych pomp krwi 
można przypuszczać, że dynamiczna objętość wyrzutowa protezy ReligaHeart IMPL 
zmniejszy się o około 10% w stosunku do statycznej objętości wyrzutowej i dla 
typowych parametrów sterownia będzie wynosiła około 60ml. 

3.2.6  Wnioski 

1. Objętość wyrzutowa protezy jest zgodna z założeniami projektowymi 
2. Statyczne przepływy wsteczne badanych zastawek są porównywalne  

z przepływami obserwowanymi dla zastawek stosowanych dotychczas  
w protezach serca POLVAD. 
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3. Pompa ReligaHeart IMPL poprawnie współpracuje ze sterownikami 
pneumatycznymi serii 401 i 501. 

 

4.  Badania doświadczalne 
 

4.1  Wstęp 

Ze względu na przeznaczenie do wszczepienia i długi czas aplikacji, stosowanie 
implantowalnych, pulsacyjnych protez serca wiąże się z opracowaniem konstrukcji 
pomp oraz doborem materiałów maksymalnie ograniczających ryzyko powikłań 
zakrzepowo-zatorowych. Powstawanie skrzeplin w obrębie powierzchni implantów 
kontaktujących się z przepływającą krwią jest wynikiem generowanych przez implant 
zmian przepływu krwi oraz oddziaływania biomateriałów konstrukcyjnych na aktywację 
krzepnięcia. W wyniku kontaktu z powierzchnią materiałów i w wyniku oddziaływania 
sił fizykomechanicznych na płytki krwi podczas pracy protez serca, indukowane są 
mechanizmy wykrzepiania. Ocena biokompatybilności protezy serca z krwią pod kątem 
trombogenności została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
przeprowadzono ocenę ryzyka wykrzepiania krwi w protezie w teście ostrej 
tromobgenności in vitro. Metoda ta dzięki kontrolowanemu wykrzepianiu krwi 
pozwala w ciągu kilku godzin doświadczenia otrzymać skrzepliny o wyglądzie  
i umiejscowieniu odpowiadające długoterminowym eksperymentom in vivo[7-14]. Test 
polega na podłączeniu badanej pompy do prostego, sztucznego układu krążenia, 
wypełnionego zabezpieczoną przeciwkrzepliwie świeżą krwią zwierzęcą. Pompa 
generuje przepływ krwi o parametrach zbliżonych do fizjologicznych. W czasie 
doświadczenia krzepliwość krwi wzrasta sprzyjając powstawaniu skrzeplin w miejscach 
narażonych na aktywację układu krzepnięcia i płytek krwi. W ramach doświadczenie 
oceniany jest też przyrost stężenia wolnej hemoglobiny w osoczu. Metoda stanowi 
ostateczny etap weryfikacji prototypu protezy przed dopuszczeniem jej do badań 
doświadczalnych na dużych zwierzętach. W drugim etapie w ramach badań 
przedklinicznych przeprowadzono pilotażowy eksperyment in vivo, mający na celu 
ocenę prototypu protezy pod kątem funkcjonalności i bezpieczeństwa stosowania  
[15-18]. 

4.2  Ocena ostrej trombogenności in vitro 

Przedmiotem doświadczenia była ocena własności trombogennych implantowalnej 
protezy Religa Heart IMPL w badaniach in vitro. Zastosowana metoda badawcza oparta 
jest na kontrolowanym wykrzepianiu krwi w układzie w którym przepływ krwi 
wymuszany jest przez badaną pompę. W ciągu kilku godzin możliwe jest otrzymanie 
skrzeplin o wyglądzie i umiejscowieniu podobnym jak w długoterminowym 
eksperymencie in vivo. 

4.2.1  Metodyka 

Badaniu poddano pompę wspomagania serca typu Religa Heart IMPL wyposażoną  
w nowego typu mechaniczne zastawki dyskowe typu MOLL. Elementy protezy zostały 
przygotowane metodą Selective Laser Melting, poprzez spiekanie grudek czystego 
tytanu. Powierzchnie wewnętrzne mające kontakt z przepływającą krwią zostały 
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poddane polerowaniu w celu wygładzenia i ujednolicenia powierzchni. Całość przed 
złożeniem została poddana obróbce mechanicznej w celu dopasowania elementów.  
W protezie zastosowano polskiej konstrukcji jednodyskowe zastawki mechaniczne,  
w których pierścienie zostały wykonane ze stopu tytanu Ti6Al4VELI, a dyski zastawek  
z polimeru TECA PEEK. Elementy konstrukcyjne zastawek zostały przygotowane 
metodą frezowania a następnie poddane polerowaniu. 

Układ badawczy został złożony z pulsacyjnej protezy wspomagania Religa Heart IMPL, 
jednostki sterującej pracą pompy POLPDU 501, zbiornika krwi o pojemności 800ml oraz 
drenów. W układzie zamontowano sondy pomiaru ciśnienia i przepływu krwi (Rys. 1). 

 

Rys. 1. Stanowisko badawcze. 

Badanie przeprowadzono na krwi wieprzowej zabezpieczonej przeciwkrzepliwie 
heparyną niefrakcjonowaną. Krew była pobrana podczas uboju zwierzęcia do jałowych 
zbiorników o pojemności 2000ml, wypełnionych roztworem heparyny w soli 
fizjologicznej. Podczas uboju, pobrano próbkę krwi w celu określenia wyjściowej 
wartości ACT krwi zwierzęcia przed heparynizacją. 

Przed rozpoczęciem badania, układ krążenia pozaustrojowego wraz z badaną pompą 
został wypełniony roztworem 0,9% NaCl. Sól fizjologiczna została usunięta ze 
stanowiska w sposób uniemożliwiający zapowietrzenie stanowiska. Następnie system 
wypełniono krwią wypierając pozostałości roztworu soli fizjologicznej. Wypełnianie 
odbywało się bez kontaktu krwi z powietrzem. 

Krążenie krwi prowadzono w następujących warunkach hemodynamicznych: przepływ 
2,3l/min, ciśnienie skurczowe w kaniuli wylotowej 140 mmHg, temperatura krwi 38

o
C. 

Próbki do oznaczeń hematologicznych pobierano co około 30 minut z portu 
znajdującego się na wylocie pompy krwi. Oznaczano następujące parametry ACT 
(Aktywowany Czas Krzepnięcia), liczbę elementów morfotycznych, hematokryt, 
całkowite stężenie hemoglobiny we krwi, oraz stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu 
ubogopłytkowym. Krążenie prowadzono przez 345 minut z przepływem ok. 2,3 L/min 
w temperaturze 38

o
C. Temperatura oraz wartość ciśnienia skurczowego w trakcie 

doświadczenia były stałe.  
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4.2.2  Rezultaty 

Krew pobrana od zwierzęcia charakteryzowała się bardzo dobrymi wyjściowymi 
parametrami hematologicznymi. Podczas prowadzonego krążenia obserwowano 
stabilny, stopniowy spadek liczby leukocytów z 15,2 do 12,1x10

9
/L. W 120 minucie 

krążenia zaobserwowano stopniowy spadek liczby płytek krwi z 172 do 142x10
9
/L 

(Rys.2). Podczas trwania doświadczenia stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu wzrosło 
z 0,5 do 1,0 g/L 

 

Rys. 2. Zmiany liczby płytek krwi w trakcie eksperymentu. 

W wyniku heparynizacji stwierdzono ponad dwukrotny wzrost ACT w stosunku do 
wartości wyjściowej. Po wypełnieniu układu krwią i rozpoczęciu krążenia ponownie 
stwierdzono wzrost ACT do 315 sekund. W kolejnych pomiarach w wyniku rozpadu 
heparyny obserwowano stopniowe obniżanie wartości ACT w czasie krążenia, aż do 
zakończenia eksperymentu z wartością ACT=155 sekund (Rys.3). 

 

Rys. 3. Zmiany wartości ACT w czasie eksperymentu. 
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Rys. 4. Po lewej - membrana z widoczną wokół wklejki membrany skrzepliną.  

Po prawej - powierzchnia wewnętrzna czaszy krwistej. 

Eksperyment miał na celu przyspieszone wyindukowanie w badanej pompie krwi 
skrzeplin, które w warunkach doświadczenia in-vivo powstają w tych samych miejscach 
po wielu tygodniach lub miesiącach trwania mechanicznego wspomagania serca.  
W trakcie krążenia zaobserwowano na obrzeżach konektorów tworzenie się 
punktowych skrzeplin. Protezę po zakończeniu eksperymentu zabezpieczono 
utrwalaczem i poddano ocenie makroskopowej. W czasie oględzin stwierdzono 
skrzepliny w obrębie wklejenia membrany (Rys. 4) oraz zastawek (Rys. 5). Na 
pozostałych elementach nie obserwowano zmian. Otrzymane skrzepliny powstały  
w miejscach narażonych w trakcie montażu na niedoskonałości wynikające  
z niedokładności wymiarowej modelu wykonanego techniką spiekania laserowego 
proszku tytanowego. 

  
Rys. 5. Po lewej - zastawka napływowa i wypływowa, widok od strony konektorów.  

Po prawej - zastawka napływowa i wypływowa widok od strony czaszy krwistej. 

4.2.3  Podsumowanie 

Na podstawie otrzymanych rezultatów można wnioskować, że badany prototyp pompy 
wspomagania serca ReligaHeart IMPL nie wykazał własności trombogennych oraz 
wzmożonych własności hemolitycznych. Otrzymane w trakcie doświadczenia skrzepliny 
występowały w miejscach narażonych  na niedoskonałości montażowe. Ze względu na 
znikome ryzyko wystąpienie powikłań zakrzepowo zatorowych, prototyp protezy został 
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przekazany do przedklinicznych badań na zwierzętach w celu ostatecznej weryfikacji 
funkcjonalności i bezpieczeństwa jego stosowania. 

4.3 Pilotażowe badanie doświadczalne na zwierzęciu z zastosowaniem prototyp 
wszczepialnej pompy wspomagania serca Religa Heart IMPL.  

Przedmiotem doświadczenia było wykonanie badań przedklinicznych prototypu 
częściowo wszczepialnego pulsacyjnego systemu długoterminowego wspomagania 
serca, w skład którego wchodzi wszczepialna proteza wspomagania serca ReligaHeart 
IMPL i odpowiedni dla niej zminiaturyzowany sterownik  POLPDU-501. Celem 
doświadczenia była ocena przedkliniczna poprawności funkcjonowania prototypu 
nowej częściowo wszczepialnej protezy, poprzez sprawdzenie czy system w sposób 
poprawny, efektywny, bezpieczny i zgodny z założonymi własnościami funkcjonalnymi 
realizuje wspomaganie serca. 

Do doświadczenia została przygotowana proteza Religa Heart IMPL o nr 1/2011. 
Pompa została przygotowana metodą Selective Laser Melting, poprzez spiekanie 
grudek czystego tytanu. Powierzchnie wewnętrzne mające kontakt z przepływającą 
krwią zostały poddane polerowaniu w celu wygładzenia i ujednolicenia powierzchni. 
Całość przed złożeniem została poddana obróbce mechanicznej w celu dopasowania 
elementów. Proteza została wyposażona w komercyjnie dostępne zastawki  
Medtronic Hall. 

Jako zwierzę doświadczalne wybrano świnie rasy Wielka Biała Polska o masie ciała  
55kg. Zwierzęta te ze względu na analogie anatomiczne i fizjologiczne krwi stanowią 
bardzo dobry model doświadczalny.  

4.3.1  Przebieg implantacji protezy ReligaHeart IMPL 

Zwierzę zostało przywiezione do Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego na kilka dni przed doświadczeniem, celem adaptacji do 
nowych warunków bytowania oraz poddaniu dokładnej obserwacji i wykonaniu 
kwalifikacyjnych badań laboratoryjnych (hematologia, biochemia, koagulologia) 
[16,17]. Ograniczono podawanie pokarmu w okresie 24 godzin przed zabiegiem 
implantacji wszczepialnej pompy wspomagania serca, z pozostawionym swobodnym 
dostępem do wody. Rozpoczęto podawanie osłony antybiotykowej na dobę przed 
zabiegiem implantacji pompy wspomagania serca.  

Zabieg wszczepienia pulsacyjnej protezy wspomagania serca przeprowadzano  
w pełnym znieczuleniu wziewnym i zabezpieczeniu przeciwbólowym. W trakcie zabiegu 
monitorowano sygnały życiowe zwierzęcia: EKG, saturację i ciśnienie tętnicze. Klatkę 
piersiową zwierzęcia otwarto z torakotomii bocznej lewostronnej w IV międzyżebrzu. 
Przygotowano serce i aortę do podłączenia wspomagania serca oraz miejsce w klatce 
piersiowej dla lokalizacji pompy ReligaHeart IMPL. Wprowadzono pełną ochronę 
przeciwkrzepliwą zwierzęcia i uruchomiono krążenie pozaustrojowe prowadzone  
w układzie z pompą wirową i oksygenatorem kapilarnym, niskooporowym (Rys. 6). 
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Rys. 6. Pompa krążenia pozaustrojowego podczas eksperymentu. 

Kaniulę napływową podłączono przez koniuszek do światła lewej komory serca, 
natomiast kaniulę wypływową do aorty zstępującej. Podłączono pompę wspomagania 
serca a następnie uruchomiono jej działanie (Rys. 7.) Po uruchomieniu uzyskano 
natychmiastowo w pełni wydolną pracę pompy z częstotliwością 80 uderzeń na minutę 
w trybie pełny wyrzut – pełne napełnianie przy standardowym ciśnieniu tłoczenia krwi 
180mmHg oraz niskim podciśnieniu napełniania pompy -15mmHg. Po ustabilizowaniu 
wspomagania zakończono krążenie pozaustrojowe. Serce zwierzęcia przejęło pracę  
z wydolną funkcją prawej komory serca.  

  

Rys. 7. Zabieg implantacji pompy Religa Heart IMPL 

4.3.2  Obserwacja protezy i zwierzęcia w trakcie wspomaganie serca pompą Religa 
Heart IMPL. 

W trakcie wspomagania pompa pracowała w trybie pełnego napełniania i pełnego 
wyrzutu  z częstotliwością 80 uderzeń na minutę. Pompa pracowała z rzutem 4l/min 
zapewniając ciśnienie tętniczej krwi zwierzęcia na poziomie 120/75/82mmHg. 
Okresowo obserwowano spadki napełniania pompy związane z obniżeniem objętości 
końcowo rozkurczowej w lewej komorze serca i przysysaniem ściany lewej komory 
serca do otworu kaniuli napływowej. Chwilowa korekta pracy pompy polegająca na 
zmniejszeniu częstości pracy o 20 uderzeń na minutę powodowała powrót wydolnej 
pracy pompy. Po 2 godzinach stabilnego prowadzenia wspomagania LVAD pompą 
Religa Heart IMPL ulokowaną w lewej jamie opłucnowej klatki piersiowej zwierzęcia 
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podjęto decyzję o zakończeniu wspomagania i doświadczenia zaplanowanego, jako 
prowadzonego w trybie ostrym.  

4.3.3  Badanie przeprowadzone w czasie doświadczenia 

Badania diagnostyczne 

Zwierzę do zabiegu zostało zakwalifikowane jako zdrowe, posiadało prawidłowe 
parametry krwinkowe, koagulologiczne oraz biochemiczne. Nie zaobserwowano cech 
patologii ogólnoustrojowej. W trakcie zabiegu implantacji protezy monitorowano 
krytyczne parametry życiowe: morfologia krwi, gazometria wraz z elektrolitami  
i glukozą oraz APTT były oznaczane w zależności od obserwacji zwierzęcia i oceny 
klinicznej.  

Agregacja płytek krwi w teście ASPi agregometrii impedancyjnej wyniosła 710 AUC. 
Okresowo mierzono pH krwi, których wartości były prawidłowe. Gospodarka wodno-
elektrolitowa organizmu zwierzęcia była regulowana poprzez stałe wlewy płynu 
wieloelektrolitowego PWE oraz płynu Ringera. Układ krzepnięcia wewnątrzpochodny 
został zablokowany poprzez podanie 150 mg heparyny niefrakcjonowanej  
w jednorazowej iniekcji dożylnej, po otwarciu klatki piersiowej, przed wszczepieniem 
protezy. Skutkowało to wzrostem czasów APTT do 79.5 s i TT > 60s. Po zakończeniu 
implantacji i uruchomieniu pompy, podano siarczan protaminy w dawce 150 mg, co 
skutkowało przywróceniem aktywność czynnika X – APTT = 14.6 s. W dobie zerowej nie 
prowadzono leczenia p/krzepliwego oraz p/płytkowego. APTT zawierało się  
w przedziale 19.9– 15.0 s. Wyjściowe stężenie fibrynogenu wynosiło 265,6 mg/dl. 
Parametry czerwonokrwinkowe po zabiegu prawidłowe, stabilne. Nie obserwowano 
wzrostu stężenia wolnej hemoglobiny w osoczu.. Wartości stężenia potasu i pH były 
prawidłowe.  

Ocena makroskopowa pompy ReligaHeart IMPl po zakończonym doświadczeniu 

Po zakończeniu doświadczenia protezę wspomagania serca poddano ocenie 
makroskopowej pod kątem osadzania się materiału biologicznego na powierzchniach 
mających kontakt z przepływająca krwią. Obserwacji podlegały: czasza krwista, 
pierścienie zastawek oraz konektory napływowe i wypływowe Na podstawie oceny 
makroskopowej protezy po deplantacji oraz interpretacji zebranych wyników badań 
szczegółowych stwierdzono następujące zmiany w protezie po pracy z krwią:  

 Obecny cienki pierścień krwisty w narożu montażu membrany na całym 
obwodzie czaszy, który w sektorach 1, 2 formuje się w wypukłą skrzeplinę,  
w kształcie niewielkiego stożka. (rys 8) 

 W sektorach 4, 5 widoczna drobna czerwona smuga nad zastawką wylotową, 
wbudowana w porowatą strukturę wewnętrzną czaszy krwistej (rys 9) 

 W narożu membrany w sek. 8 i 1 obecna drobna podłużna czerwona 
skrzeplina oraz zidentyfikowano podciek krwisty pomiędzy membraną krwistą 
i roboczą w sektorach 4, 5, 6 (rys 10,11). 

 Obecny cienki biały włóknik umocowany na pałąku prowadzącym dysk 
zastawki wylotowej (rys 12) 
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Rys.  8. Widok skrzepliny w sektorach 1, 2 
czaszy krwistej. 

Rys.  9. Widok na czerwoną smugę nad 
zastawką wylotową (sek. 4, 5). 

 

  
Rys.  10. Podłużna skrzeplina w sektorach 8, 

1 membrany. 
Rys.  11. Widok na podciek krwisty pod 

membranę w sektorach 4, 5, 6. 

 

 

Rys.  12. Widok zastawki wylotowej i wlotowej. 

4.3.4  Podsumowanie doświadczenia 

Procedura zabiegu implantacji oraz prowadzonego leczenia przeciwkrzepliwego 
przebiegała prawidłowo. Zwierzę zakwalifikowane do eksperymentu znajdowało się  
w dobrym stanie zdrowia i zostało przygotowane poprawnie do doświadczenia.  
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W zastosowanej w eksperymencie in vivo pompie Religa Heart IMPL 01/2011 nie 
stwierdzono istotnych skrzeplin w obrębie czaszy krwistej. Zlokalizowany podciek krwi, 
pomiędzy membraną krwistą i roboczą, wynika z niedokładności wykonania 
elementów składowych prototypu wytworzonych z tytanu techniką szybkiego 
prototypowania SLM. Brak półki dystansowej pomiędzy narożem membrany, a ścianką 
czaszy krwistej był prawdopodobną przyczyną powstania podłużnej skrzepliny na całym 
obwodzie naroża membrany. Niezbędne jest poprawienie jakości wykonania 
elementów składowych pompy oraz montażu protezy. Na etapie opracowania 
prototypu pompy do zaawansowanych badań przedklinicznych należy uwzględnić 
rozwój technologii wykonania elementów bazowych komory. Możliwe jest 
wykorzystywanie techniki laserowego spiekania proszków tytanowych, jednak 
uzupełnionej o finalną obróbkę detali techniką skrawania, dla zapewnienia 
odpowiedniej dla montażu dokładności wymiarowej elementów protezy. W ramach 
przeprowadzonego eksperymentu potwierdzono funkcjonalność i bezpieczeństwo 
opracowanej konstrukcji, jednak w należałoby kontynuować badania doświadczalne  
w celu wydłużenia czasu obserwacji i weryfikacji otrzymanych wyników. 
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Streszczenie 

Pulsacyjne systemy wspomagania pracy serca, dla optymalnego efektu odciążenia 
wspomaganej komory serca, wymagają synchronizacji z odpowiednią fazą cyklu pracy 
serca pacjenta. W prezentowanym opracowaniu przedstawiono opis konstrukcji 
wzmacniaczy sygnału EKG i detektorów zespołów QRS przeznaczonych do współpracy 
z polskimi pneumatycznymi systemami wspomagania pracy serca POLCAS oraz 
ReligaHeart DUO. Zwrócono uwagę na różnice wynikające między innymi z rozwoju 
technologii w okresie kilku lat dzielących obie konstrukcje. Pierwsza konstrukcja, 
wykonana przede wszystkim w oparciu o technikę analogową zalicza się do rozwiązań 
klasycznych. Rozwiązanie zastosowane w ReligaHeart DUO oparte jest o technikę 
hybrydową. Układ detektora zespołów QRS zrealizowano wykorzystując 
programowalną matrycę analogową typu AN231E04, natomiast wzmacniacz sygnału 
EKG z przetwornikiem A/C skonstruowano w oparciu o programowalny układ 
uniwersalnego wzmacniacza typu ADS1298. Dzięki użyciu elementów 
programowalnych i wykorzystaniu możliwości dynamicznej rekonfigurowalności 
matrycy analogowej, uzyskano pożądane cechy detektora takie jak: małe opóźnienie 
detekcji zespołów QRS, automatyczną regulację wzmocnienia i możliwość zmiany 
parametrów pracy detektora na drodze programowej. Wysoka rozdzielczość 
przetwornika A/D układu ADS 1298 oraz możliwość programowej zmiany wzmocnienia 
umożliwia akwizycję sygnału elektrokardiograficznego (EKG) pochodzącego z różnego 
rodzaju elektrod: standardowych, nasierdziowych czy endokawitarnych. Źródłem 
sygnału EKG dla prezentowanych urządzeń może być również monitor pacjenta 
wyposażony w wyjście EKG 1V/mV. Badania układów prototypowych potwierdziły 
wysoką skuteczność detekcji zespołów QRS. 
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1. Wprowadzenie 

Ze względu na liczne funkcje układu krwionośnego, choroby serca należą do 
najgroźniejszych chorób ludzkiego organizmu. Jedną z metod leczenia chorób serca jest 
zastosowanie pozaustrojowego wspomagania pracy serca. Urządzenia te są 
wykorzystywane do wspomagania pracy serca przez okres od kilku dni do kilkunastu 
tygodni [1]. W sercu występuje na przemian rytmiczny skurcz i rozkurcz komór 
i przedsionków. Faza skurczu rozpoczyna się skurczem przedsionków, które wyrzucają 
krew do rozkurczonych w tym czasie komór. Wtłoczona do komór krew zamyka 
zastawki przedsionkowo-komorowe. Podczas skurczu komór krew zostaje wtłoczona 
do odpowiedniej tętnicy (do aorty z lewej komory, tętnicy płucnej z prawej komory). 
Cofaniu się krwi zapobiegają zastawki. Chronologicznie kolejne etapy cyklu pracy serca 
są odzwierciedlone w sygnale elektrokardiograficznym. W czasie skurczu komór 
elektrody pomiarowe rejestrują największe wahania napięcia zwane zespołem QRS [2]. 
Podczas wspomagania pracy serca istotna jest synchronizacja cyklu pracy sztucznej 
komory z sercem pacjenta. Synchronizacja osiągana jest poprzez detekcję załamka R 
w zespole QRS i rozpoczęcie cyklu pracy sztucznej komory w momencie wykrycia tegoż 
załamka. 

Z powodów opisanych powyżej wynika, iż detekcja załamka R w urządzeniach, dla 
których wymagana jest praca synchroniczna z sercem pacjenta powinna być 
przeprowadzona w czasie rzeczywistym. Dopuszczalne opóźnienie sygnału 
synchronizującego od szczytu załamka R nie powinno przekraczać 40-50 ms. 
Wymaganie to wynika z faktu, iż urządzenia te powinny zadziałać w określonej fazie 
naturalnego rytmu pracy serca. Typowo akwizycja sygnału EKG jest przeprowadzana 
z zastosowaniem standardowych elektrod powierzchniowych, które w przypadku 
prawidłowej aplikacji charakteryzują się stosunkowo małą zmianą parametrów 
w czasie. Jednak ich zastosowanie w przypadku wspomagania pracy serca sztucznymi 
komorami wnosi dodatkowy dyskomfort dla pacjenta (dodatkowe kable 
przymocowane na dłuższy czas do ciała pacjenta). Z tego powodu coraz częściej do 
akwizycji sygnału EKG u wspomaganych pacjentów stosuje się elektrody bezpośrednio 
przymocowane do mięśnia sercowego. Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza ilość kabli 
przymocowanych na zewnątrz do ciała pacjenta, poprawiając komfort funkcjonowania 
w trakcie wspomagania pracy serca. Rozwiązanie to niestety ma również kilka 
istotnych wad, z których najważniejszą z punktu akwizycji sygnału EKG jest istotna 
zmiana w czasie impedancji pomiędzy elektrodą a tkanką mięśnia sercowego. Zmiana 
ta w istotny sposób wpływa na amplitudę sygnału EKG, a tym samym, na jakość 
detekcji załamka R. Typowe detektory załamka R posiadają oczywiście układy 
automatycznego i adaptacyjnego doboru progu detekcji, ale z reguły zakres dynamiki 
pracy tych układów nie jest wystarczający dla opisywanych zmian w dość długim czasie.  

W opracowaniu przedstawiono dwie konstrukcje układów synchronizacji. Pierwsze 
z nich zastosowane w sterowniku komór wspomagania serca POLCAS, ReligaHeart 402, 
to rozwiązanie klasyczne, analogowe, którego konstrukcja stanowi rozwinięcie układu 
synchronizacji stosowanego we wcześniejszych sterownikach. Na tym tle pokazano 
najnowsze rozwiązanie sterownika hybrydowego, w którym autorzy pracy zastosowali 
układy programowalne, umożliwiające zarówno adaptacyjną zmianę progu detekcji jak 
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również zmianę wzmocnienia wzmacniacza EKG. Zmiany te odbywają się w czasie 
normalnej pracy układu i są niezauważalne dla pacjenta. 

2. Układ synchronizacji systemu POLCAS 
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Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy obwodów synchronizacji systemu  
ReligaHeart 402. 

Układ synchronizacji został zaprojektowany dla realizacji trybów synchronicznej pracy 
pompy wspomagania serca, szczególnie ważnej przy wspomaganiu lewokomorowym. 
Koncepcja, przedstawiona na rys. 1, polega na wypracowaniu z sygnału EKG pacjenta, 
dostępnego z dołączanych do urządzenia elektrod przyczepionych do ciała pacjenta lub 
zewnętrznego kardiomonitora krótkiego impulsu, którego zbocze będzie synchroniczne 
z załamkiem R zespołu QRS. Zbocze impulsu doprowadzone do pakietu DSP 
odpowiedzialnego między innymi za sterowanie pracą przetworników 
elektropneumatycznych napędzających komory POLCAS lub ReligaHeart EXT wyzwala 
jeden cykl pracy komór zgodnie z przykładowym, uproszczonym przebiegiem 
przedstawionym na rys. 2. Po wykryciu kolejnego zespołu QRS sterownik generuje 
jeden cykl pracy komór – napełnienie i wyrzut krwi, po czym oczekuje na nowy impuls 
zsynchronizowany z zespołem QRS. Dla realizacji przedstawionego algorytmu musi być 
wyznaczony rytm pracy serca wspomaganego pacjenta przed i w trakcie pracy na 
podstawie wcześniejszych pomiarów odległości pomiędzy załamkami R. Na podstawie 
zmierzonego rytmu wyznaczany jest okres trwania jednego cyklu pracy komory 
wspomagania (w szczególności czas trwania systoli określony w procentach okresu 
pracy serca). Synchronizacja cyklu pracy komory z załamkiem R może odbywać się co 
jeden impuls lub z podziałem co 2 i więcej impulsów. Wtedy cykl pracy komory 
wyzwalany jest co n wykrytych zespołów QRS, gdzie n to współczynnik podziału taktu 
sterowania. System synchronizacji jest zabezpieczony przed zbyt długim okresem 
nieaktywności detektora QRS, spowodowanym jego uszkodzeniem, rozłączeniem 
elektrod lub niską jakością sygnału EKG. W takim przypadku system przechodzi do 
pracy asynchronicznej z nastawami rytmu pracy określonymi przez lekarza – operatora 
systemu. 
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Rys. 2. Uproszczony algorytm pracy synchronicznej. 

Jakość sterowania w trybach synchronicznych bardzo silnie zależy od jakości detekcji 
zespołu QRS oraz opóźnienia detekcji załamka R. 
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Rys. 3. Schemat blokowy układu synchronizacji systemu POLCAS. 
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Układ synchronizacji zaimplementowany w sterowniku ReligaHeart 402, oparty 
o typowy, analogowy układ pomiaru i przetwarzania sygnału QRS, został zbudowany 
w formie dedykowanego pakietu EKG. Sygnał EKG jest przetwarzany przez pakiet na 
postać cyfrową, jednakże jest to wykorzystywane jedynie dla przesłania go w tej formie 
do głównego sterownika systemu na PC w celu jego wizualizacji. Obywa się to przez 
dedykowane bufory FIFO zaimplementowane w pamięci dwubramowej pakietu DSP, 
odczytywane przez komputer PC systemu za pośrednictwem magistrali PC104. 
Schemat blokowy pakietu EKG sterownika przedstawia rys. 3. Blok wzmacniaczy 
i filtrów wejściowych został zaprojektowany do pomiaru sygnału z trzech elektrod 
(prawa i lewa ręka oraz lewa noga), czwarta elektroda (prawa noga) jest przeznaczona 
dla układu aktywnej masy, którego zadaniem jest zwiększenie odporności wzmacniacza 
EKG na zakłócenia. Sygnały z elektrod pomiarowych są wzmacniane i wstępnie 
filtrowane, głównie w celu odcięcia częstotliwości radiowych. Następnie są podawane 
do układu formowania sześciu podstawowych odprowadzeń EKG (I, II, III oraz aVR, aVL 
i aVF). Opisywany układ został zaprojektowany w celu przetwarzania jednego, 
wybranego programowo odprowadzenia EKG, bowiem przeznaczony jest do 
synchronizacji pracy urządzenia, a nie analizy pracy serca pacjenta. Wybór żądanego 
sygnału EKG jest dokonywany z poziomu programu głównego jednostki sterującej 
pracą serca. W pakiecie EKG wybór wybranego odprowadzenia jest zrealizowany 
poprzez odpowiednie skonfigurowanie układu selektora – multipleksera analogowego. 
Konfiguracja polega na statycznym ustawieniu odpowiednich wartości na liniach 
adresowych układu multipleksera. Linie adresowe są ustawiane z wykorzystaniem 
pakietu sterownika systemu (DSP). Wybrany sygnał EKG jest przetwarzany przez 
dedykowany wzmacniacz. Ponieważ układ wzmacniacza EKG musi spełniać warunki 
bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN-60601-1, został on wyposażony w barierę 
galwaniczną. W układzie bariery galwanicznej zastosowano: w torze zasilania 
izolowana przetwornicę DC/DC, w części cyfrowej transoptory cyfrowe. Natomiast 
w części analogowej zostały użyte transoptory analogowe pracujące w konfiguracji 
umożliwiającej przesłanie sygnału bipolarnego. Układ ten posiada regulację symetrii 
sygnału w celu odcięcia składowej stałej. Po stronie nieizolowanej sygnał z wybranego 
odprowadzenia EKG jest przekazywany do wejścia dodatkowego selektora – 
multipleksera analogowego. Do drugiego wejścia selektora doprowadzony jest sygnał 
EKG (w standardzie tzw. 1V/mV) pochodzący z zewnętrznego kardiomonitora. Wybór 
sygnału, który jest przesyłany z wyjścia multipleksera do analogowego detektora 
zespołów QRS jest dokonywany automatycznie na podstawie dodatkowego sygnału 
z wtyku gniazda 1V/mV. Wybrany sygnał EKG jest podawany również na wejście 
12 bitowego przetwornika A/C wyposażonego w interfejs SPI. Z przetwornika próbki 
sygnału są przesyłane do mikrokontrolera pakietu DSP, który umieszcza je w pamięci 
dwubramowej. Następnie spróbkowany przebieg EKG jest odczytywany z pamięci 
dwubramowej przez program komputera PC i wyświetlany na ekranie jednostki 
sterującej. 

Schemat blokowy detektora przedstawia rys. 4. Detektor wykorzystuje wybrane cechy 
przebiegu EKG dla wykrycia załamka R z maksymalnym prawdopodobieństwem oraz 
minimalnym opóźnieniem. 
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Rys. 4. Schemat blokowy detektora QRS systemu POLCAS. 

 

Rys. 5. Symulacja charakterystyki filtru pasmowo przepustowego. 

Wzmocnienie sygnału EKG jest regulowane wstępnie w stopniu wejściowym dla 
uzyskania poziomu ok. 1.5 Vpp. Następnie, za pomocą filtru pasmowo-zaporowego 
o dużej dobroci z sygnału eliminowane są składowe o częstotliwości 50Hz, co pozwala 
na usunięcie tzw. przydźwięku sieciowego. Tak przygotowany sygnał trafia na wejście 
filtru pasmowo-przepustowego o częstotliwości rezonansowej maksymalnie zbliżonej 
do 17Hz i dużej dobroci. Każde zbocze sygnału EKG pobudza do gasnących drgań 
własnych układ tego filtru, im większa amplituda impulsu tym większa amplituda drgań 
własnych. W układzie zastosowano filtr II rzędu o dobroci Q=4,8 i częstotliwości 
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rezonansowej 16,98 Hz (nominalnie). Rys. 5 przedstawia symulację charakterystyki 
amplitudowo-fazowej filtru wykonanej programem Tina-TI[7]. 

Sygnał z wyjścia filtru po odcięciu składowej stałej jest wzmacniany w celu normalizacji 
za pomocą wzmacniacza z napięciowo sterowanym wzmocnieniem zależnym od 
zmierzonej szczytowej wartości sygnału. Im wartość szczytowa większa tym mniejsze 
wzmocnienie. Sygnał jest prostowany dwupołówkowo i różniczkowany w celu 
wyodrębnienia elementów drgań o największej szybkości zmian. Różniczkowanie 
sygnału odbywa się w układzie, który jest filtrem górnoprzepustowym o częstotliwości 
granicznej ok. 480Hz. W układzie tym uzyskujemy uwypuklenie szybkich zmian sygnału 
generowanego przez filtr PP – układ odpowiada przebiegiem zbliżonym do sinusoidy 
dla ujemnych wartości sygnału wyjściowego (synchronicznie z każdym zboczem 
odpowiedzi rezonansowej filtru PP). Symulowane przebiegi na wyjściu układu 
różniczkującego na tle przebiegu EKG przedstawia rys. 6. Symulacji dokonano za 
pomocą oprogramowania LTSpice firmy Linear Technology[8], gdzie V(ecg) to sygnał 
wejściowy EKG (po filtrze 50Hz), V(fpp) – sygnał wyjściowy filtru pasmowo 
przepustowego 17Hz, a V(diff) wyjściowy układu różniczkującego.  

 

Rys. 6. Symulacja przebiegów detektora QRS. 

Przebiegi te są niemal identyczne z uzyskanymi z pomiarów oscyloskopowych 
z wykorzystaniem symulatora przebiegów EKG. Tak ukształtowany sygnał trafia do 
detektora szczytowego – układu całkującego z dużą stała czasową, który „pamięta” 
wartość proporcjonalną do ostatniej największej amplitudy sygnału – wartość ta 
wpływa na wzmocnienie układu ARW. Wartość szczytowa stanowi też źródło napięcia 
referencyjnego dla komparatora, z którym porównywane jest ono z sygnałem V(diff). 
Próg komparacji dobiera się tak, aby detekcja występowała dla ujemnego poziomu 
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sygnału V(diff) większego (wartość bezwzględna) niż amplituda pierwszego ujemnego 
„piku” - układ różniczkujący odwraca fazę sygnału. Wykryte zbocze sygnału na wyjściu 
komparatora jest kształtowane za pomocą multiwibratora monostabilnego do postaci 
impulsu o długości 200ms. Ma to na celu eliminację przypadkowych impulsów, które 
mogłyby się pojawić na wyjściu po detekcji podstawowego załamka R, w przypadku 
przebiegów o charakterze patologicznym. 

Opracowany detektor zespołów QRS został zoptymalizowany do wykrywania tzw. 
normalnych (zatokowych) zespołów QRS, czyli zespołów QRS, których źródłem jest 
węzeł zatokowo-przedsionkowy. Cały układ wymaga ręcznego strojenia w celu 
dopasowania do parametrów wzmacniacza sygnału EKG. Regulowane jest 
wzmocnienie sygnału wejściowego, współczynnik ARW oraz próg komparacji. 

Pakiet EKG systemu POLCAS został przebadany pod kątem spełniania norm 
bezpieczeństwa, a także jakości detekcji zespołów QRS. Skuteczność detekcji była 
badana po zestrojeniu układu detektora. Źródłem sygnału EKG wykorzystanym do 
oceny skuteczności układu był generator sygnału EKG„Phantom 320” firmy „Müller & 
Sebastiani”[9]. W badaniach wykorzystano przebiegi normalne oraz patologiczne 
generowane przez ten model generatora sygnału EKG. 

3. Hybrydowy układ akwizycji sygnału EKG i detekcji zespołów QRS do 
synchronizacji polskiej sztucznej komory wspomagania pracy serca 

3.1 Opis systemu 

W systemie wspomagania pracy komór serca znajduje zastosowanie moduł 
uniwersalnego wzmacniacza sygnału EKG. Zrealizowany układ wzmacniacza pozwala na 
pracę z elektrodami powierzchniowymi, nasercowymi, jak i wewnątrz-sercowymi 
(amplituda sygnału 0.5-20mV) oraz ze standaryzowanym (1V/mV) analogowym 
wyjściem sygnału EKG np. z kardiomonitora. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pacjenta i spełnienia wymagań norm przedmiotowych [3] system 
wyposażony jest w barierę galwaniczną, pozwalającą na odseparowanie części 
dołączonej do pacjenta od pozostałych układów elektronicznych. 

W proponowanym module autorzy zastosowali najnowsze rozwiązania technologiczne 
dostępne na rynku w postaci zintegrowanego układu wejściowego (Analog Front End) 
typu ADS1298 firmy TI [4], niskomocowego, 32 bitowego mikrokontrolera z serii 
STM32L151 firmy ST [5], przetwornicy DC/DC i bariery cyfrowej spełniającej 
wymagania normy EN 60601 [3] odnośnie wytrzymałości napięciowej izolacji i prądów 
upływu. W układzie detekcji zastosowano programowalną matrycę analogową (Field 
Programmable Analog Array, FPAA) typu AN231E04 firmy Anadigm [6]. Schemat 
blokowy wzmacniacza EKG i detektora zespołów QRS przedstawiono na rys. 7. 
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Rys. 7. Schemat blokowy układu pomiarowego sygnałów EKG dla polskiego systemu 
wspomagania pracy serca. 

Na wejściu wzmacniacza znajduje się układ zabezpieczający, chroniący układ ADS1298 
przed wpływem wyładowań elektrostatycznych (ESD), impulsu defibrylującego i napięć 
indukowanych w przewodach przez pola wysokiej częstotliwości. Układ ADS1298 
zawiera 8 kanałowy wzmacniacz sygnałów różnicowych oraz osiem 24 bitowych 
przetworników analogowo-cyfrowych typu Δ-Σ. Zawiera również bloki pozwalające 
m.in. na testowanie parametrów układu i poprawności kontaktu elektroda-tkanka 
(skóra). Układem ADS1298 steruje mikrokontroler STM32L151. Transmisja sygnałów 
i sterowanie wzmacniaczem odbywa się na drodze cyfrowej poprzez izolowany 
galwanicznie interfejs szeregowy. Moduł wzmacniacza zasilany jest przez izolowaną 
przetwornicę DC/DC i zestaw stabilizatorów liniowych. Dzięki zastosowaniu układu 
ADS1298 możliwe było zrealizowanie nowej koncepcji budowy toru przetwarzania 
sygnałów biomedycznych [7]. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu wzmacniacza 
prądu stałego o niewielkim programowanym wzmocnieniu (1-12) i użyciu przetwornika 
A/C o dużej rozdzielczości po to, aby wzmocniony sygnał użyteczny mógł być 
skwantowany na 10-16 bitach, podobnie jak w tradycyjnych rozwiązaniach akwizycji 
sygnałów biologicznych. W proponowanej aplikacji sygnał wejściowy jest wzmacniany 
wraz ze składową stałą do takiego poziomu, by nie został on zniekształcony przez 
wzmacniacz wejściowy, a następnie kwantowany z rozdzielczością 24 bitów. Następnie 
w procesorze sterującym sygnał EKG podawany jest wstępnej filtracji i standaryzacji 
oraz przesyłany jest przez szeregową barierę cyfrową do procesora głównego. 
W procesorze głównym przy wykorzystaniu wbudowanego przetwornika C/A następuje 
zamiana sygnału cyfrowego na postać analogową. Sygnał analogowy jest przekazywany 
do układu detektora QRS. Użycie układu ADS1298 i mikroprocesora pozwoliło na 
zbudowanie wzmacniacza dla sygnałów EKG o znacząco zróżnicowanej amplitudzie 
pochodzących zarówno z elektrod powierzchniowych, nasercowych, wewnątrz-
sercowych oraz standaryzowanego sygnału EKG (1V/mV) pochodzącego 
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z kardiomonitora. Zastosowanie wydajnych układów mikroprocesorowych oraz 
układów programowalnych umożliwiło monitorowanie jakości i amplitudy 
pozyskiwanego sygnału EKG, a w konsekwencji dobór wzmocnienia wzmacniacza 
sygnału EKG wymaganego do optymalnej pracy detektora załamka R. 

3.2 Detektor zespołów QRS 

Ze względu na konstrukcję detektory możemy podzielić na: analogowe, cyfrowe 
i hybrydowe (analogowo-cyfrowe). Detektory analogowe realizowane są sprzętowo, 
natomiast detektory cyfrowe programowo. Detektory analogowe cechują się dużą 
szybkością działania, maja jednak złożoną budowę i ograniczone możliwości adaptacji 
do zmieniających się parametrów przebiegu. Detektory cyfrowe wykazują się dużymi 
możliwościami dostrajania do parametrów przebiegu, jednak wykazują się zwykle 
znacznym opóźnieniem sięgającym nawet dziesiątych części sekundy [8]. W większości 
zastosowań, np. do wyznaczania częstości rytmu pracy serca 
(m.in. w kardiomonitorach), opóźnienie to nie ma znaczenia. Jednak w przypadku 
pracy synchronicznej sztucznej komory serca, wymagany czas wykrycia załamka R nie 
powinien przekraczać 40-50 ms, co eliminuje praktycznie klasyczne detektory cyfrowe 
z tego zastosowania. Dlatego też autorzy w prezentowanym opracowaniu zastosowali 
programowalne układy matryc analogowych FPAA, do budowy detektora o strukturze 
analogowo-cyfrowej [9, 10], o łatwo przestrajalnych parametrach i niewielkim 
opóźnieniu w wykrywaniu zespołów QRS. 

3.3 Realizacja detektora w programowalnej matrycy analogowej 

Układ detektora zespołów QRS zrealizowano wykorzystując programowalną matrycę 
analogową (Field Programmable Analog Array, FPAA) typu AN231E04 firmy Anadigm 
[6]. Rozwiązanie takie łączy zalety detektorów analogowych (zwłaszcza mały czas 
opóźnienia) z możliwością programowej zmiany parametrów układu, poprzez 
wykorzystanie dynamicznej rekonfigurowalności matrycy. Na rys. 8 pokazano strukturę 
detektora zrealizowanego w środowisku AnadigmDesigner i przebiegi 
w charakterystycznych punktach układu. 

Przebieg EKG (A) podawany jest na wejście WE matrycy FPAA. Sygnał poddawany jest 
najpierw filtracji pasmowo-przepustowej – układ FPP – w celu wyodrębnienia 
składowych reprezentujących zespoły QRS. Dodatkowo zastosowano filtr 
dolnoprzepustowy FDP w celu eliminacji zakłóceń wysokoczęstotliwościowych. 
Następnie sygnał poddawany jest prostowaniu dwupołówkowemu wraz z filtracją 
dolnoprzepustową, co jest realizowane przez blok PR. Na jego wyjściu powstają 
impulsy unipolarne (C), które podawane są na wejście detektora szczytowego DS, 
o programowanej stałej czasowej opadania. Do sygnału z detektora szczytowego 
dodawana jest niewielka składowa stała w celu zwiększenia odporności na szumy – 
układ SUM (D). Detekcja zespołów QRS odbywa się w układzie komparatora K, 
w którym porównywane są impulsy unipolarne (C) z wykładniczo opadającym 
przebiegiem z detektora szczytowego (D). Sygnał wyjściowy komparatora - przebieg (E) 
wyprowadzany na zewnątrz matrycy FPAA podawany jest na wejście mikrokontrolera, 
w którym następuje standaryzacja impulsu. 
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 Rys. 8. Schemat blokowy detektora zrealizowanego w środowisku Anadigm Designer 
oraz przebiegi zarejestrowane w rzeczywistym układzie 

3.4 Dynamiczna rekonfiguracja układu detektora zespołów QRS 

Na podstawie wstępnych obserwacji zarejestrowanych przebiegów stwierdzono, że 
sygnał EKG z elektrod endokawitarnych oraz nasierdziowych wykazuje znacznie 
większą zmienność amplitudy w czasie niż sygnał z klasycznych elektrod naskórnych. 
Jest to między innymi skutek procesów biochemicznych zachodzących na elektrodach, 
które powodują stopniowe pogarszanie jakości kontaktu elektrod z tkanką, co objawia 
się powolnym spadkiem amplitudy przebiegu EKG. Pozyskane próbki przebiegu EKG 
wykazują znaczny rozrzut amplitudy sygnału. Stosunek amplitudy maksymalnej do 
minimalnej w poszczególnych zapisach osiąga wartość 20. Przy takim rozrzucie 
parametrów rejestrowanego sygnału EKG, decydujący wpływ na skuteczność detekcji 
zespołów QRS może mieć regulacja wzmocnienia. Specyfika sygnału EKG sprawia, że 
klasyczne układy automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) w tym zastosowaniu się 
nie sprawdzają. 
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Dla celów detekcji zespołów QRS opracowano własny hybrydowy algorytm 
automatycznej regulacji wzmocnienia w torze detektora zespołów QRS wykorzystujący 
rekonfigurowalność zarówno matrycy AN231E04, jak i wzmacniacza ADS1298. 

Matryca FPAA typu AN231E04 pozwala na zmianę parametrów poszczególnych bloków 
lub nawet całej struktury podczas pracy bez konieczności ponownego rozruchu układu 
i utraty ciągłości przebiegów. Jest to możliwe dzięki podziałowi pamięci na pamięć 
konfiguracji i pamięć typu „shadow”. Pamięć konfiguracji decyduje o bieżącym 
funkcjonowaniu układu, natomiast do pamięci „shadow” mogą być poprzez interfejs 
SPI przesyłane nowe dane konfiguracyjne. Uaktywnienie nowej konfiguracji następuje 
w jednym takcie zegarowym po otrzymaniu sygnału Execute. Sygnał ten może być 
podany z zewnętrz (np. przez złącze SPI) lub wygenerowany wewnątrz matrycy 
np. przez komparator. 

Proponowany algorytm automatycznej regulacji wzmocnienia opiera się na pomiarze 
amplitudy impulsów unipolarnych powstałych po filtracji, prostowaniu i wygładzaniu 
przebiegu EKG (rys. 8. węzeł C). Amplituda impulsów jest mierzona z użyciem 
przetwornika analogowo-cyfrowego w mikrokontrolerze sterującym pracą detektora 
zespołów QRS. Po detekcji zespołu QRS znajdowane jest maksimum unipolarnego 
impulsu podanego na wejście przetwornika A/C (rys. 8. węzeł C). Ze względu na 
możliwość wstępowania zespołów QRS o amplitudzie znacznie większej lub mniejszej 
niż przeciętna zastosowano cyfrową filtrację dolnoprzepustową z użyciem prostego 
filtru I rzędu typu IIR. Po filtracji następuje sprawdzenie, czy średnia amplituda 
impulsów mieści się w zadanym przedziale. W przypadku, gdy amplituda jest zbyt 
mała, następuje wysłanie do matrycy FPAA pakietu danych rekonfiguracyjnych 
powodujących zwiększenie wzmocnienia o ok. 30%. Zmiana wzmocnienia ma miejsce 
w chwilach pomiędzy zespołami QRS, dlatego nie powoduje dodatkowych zakłóceń 
w sygnale czy też fałszywych detekcji. Wzmocnienie korygowane w ten sposób może 
zmieniać się w zakresie, 1 do 10, co jest niewystarczające ze względu na duży rozrzut 
amplitud pozyskiwanego sygnału EKG. Dalsze poszerzenie zakresu wzmocnień 
uzyskano wykorzystując możliwość programowego przełączania wzmocnienia układu 
ADS1298. Jeśli wzmocnienie korygowane w matrycy FPAA przekroczy określoną 
(ustaloną) wartość i nadal wymaga zwiększenia, wówczas wysyłana jest z układu 
detektora do układu wzmacniacza instrukcja zwiększenia wzmocnienia dwukrotnie. 
Jednocześnie wzmocnienie w układzie FPAA zmniejszane jest o około 30%. Podobnie 
przy zbyt dużej amplitudzie sygnału realizowane jest stopniowe zmniejszanie 
wzmocnienia. Jeśli wzmocnienie układu FPAA osiągnie ustaloną wartość minimalną, 
a amplituda nadal jest zbyt duża, wówczas wysyłana jest z układu detektora do układu 
wzmacniacza instrukcja zmniejszenia wzmocnienia dwukrotnie. Jednocześnie 
wzmocnienie w układzie FPAA zwiększane jest o około 30%. Dzięki połączeniu 
programowego przełączania wzmocnienia w matrycy FPAA oraz w układzie ADS1298 
uzyskano możliwość regulacji wzmocnienia w torze przetwarzania sygnału EKG 
w zakresie 1 do 20 (w odniesieniu do standartowo ustalonej wartości wzmocnienia 
toru akwizycji sygnału EKG). 

W celu zapewnienia rozpoczęcia prawidłowej detekcji zespołów QRS przy bardzo 
małym poziomie sygnału EKG zastosowano automatyczny dobór wartości 
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początkowego wzmocnienia toru akwizycji sygnału EKG. Proces ten polega na 
poszukiwaniu zespołu QRS w określonym czasie. W proponowanym rozwiązaniu 
wartość tego czasu została ustalona na 3 sekundy, co odpowiadałoby rytmowi serca 
20 uderzeń na minutę. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykryty zespół QRS, to 
wzmocnienie jest stopniowo zwiększane identycznie, jak w przypadku wykrycia zbyt 
małej amplitudy impulsów. Dzieje się tak aż do osiągnięcia ustalonego maksymalnego 
wzmocnienia lub do przywrócenia poprawnej detekcji zespołów QRS. Ten sposób 
regulacji amplitudy zapewnia poprawną pracę układu przy wolno zmieniającej się 
amplitudzie przebiegu EKG. Jednocześnie zmiany wzmocnienia układu ADS zachodzą 
rzadko. 

Drugim elementem wykorzystującym dynamiczną rekonfigurowalność jest korekcja 
stałej czasowej detektora szczytowego PD decydującej o progu detekcji 
(rys.8., przebieg D). Optymalna wartość stałej czasowej zależy od aktualnego rytmu 
serca. Dzięki pomiarowi odcinków RR procesor posiada informację o aktualnym rytmie 
i na jej podstawie wypracowuje dane rekonfiguracyjne przestrajające „w locie” 
detektor szczytowy. Sprawdzono również, że istnieje możliwość dynamicznej zmiany 
częstotliwości środkowej filtru pasmowo-przepustowego FPP. Z danych literaturowych 
[11] wynika, że typowe widmo zespołu QRS posiada maksimum w okolicy 16 Hz. 
Jednak wartość ta może się zmieniać w zależności od morfologii przebiegu, rodzaju 
pobudzenia (zatokowe lub komorowe) a także od indywidualnych cech pacjenta. Dzięki 
dynamicznej rekonfigurowalności można dostosować charakterystykę filtru do typu 
wykrywanych pobudzeń, sposobu aplikacji elektrod itp. Przeprowadzenie 
odpowiednich badań będzie wymagało ścisłej współpracy z klinikami, lekarzami 
i Instytutem Protez Serca. 

3.5 Sprawdzenie poprawności detekcji i czasów opóźnień 

Do testowania detektora wykorzystano pliki z zapisami rzeczywistych sygnałów EKG. 
Sygnały te pochodziły z ogólnie dostępnych baz sygnałów oraz rejestracji własnych FRK 
(sygnały rejestrowane z elektrod nasierdziowych). W celu dopasowania parametrów 
sygnałów testowych do parametrów sygnału EKG wymaganego przez układ detektora, 
sygnały testowe poddano procesowi wstępnego przetwarzania. Proces ten polegał na 
zmianie częstotliwości próbkowania (dla niektórych sygnałów), kwantyzacji 
z wymaganą rozdzielczością 12 bitów oraz dopasowaniem formatu liczbowego. W celu 
symulacji rzeczywistej pracy układu detektora i działania układu ARW napisano 
specjalną aplikację w środowisku LabView, oraz przygotowano kilka wersji 
oprogramowania mikrokontrolera sterującego pracą detektora. Aplikacja testowa 
symuluję pracę wzmacniacza EKG, czyli pozwala na przesyłanie w czasie rzeczywistym 
próbek danych do układu detektora (w formacie stosowanym przez moduł 
wzmacniacza EKG i detektora QRS). Aplikacja umożliwia zapis wyników detekcji na 
dysku komputera. Schemat blokowy ilustrujący zasadę testowania detektora 
przedstawiono na rysunku 9. 
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Rys. 9. Schemat blokowy układu do testowania detektora zespołów QRS. 

 

Analizę wyników pracy detektora przeprowadzono za pomocą programu pracującego 
w środowisku MATLAB. Dla wszystkich testowanych zapisów EKG wykonano detekcję 
wzorcową zespołów QRS poprzez znalezienie położenia załamka R. Następnie wyniki 
detekcji wzorcowej porównano z wynikami detekcji otrzymanymi z testowanego 
detektora zespołów QRS. Wyznaczano opóźnienia detekcji detektora sprzętowego 
w stosunku do rzeczywistego położenia załamka R. Wykrywano również detekcje 
nieprawidłowe (pominięcia zespołu QRS oraz detekcje nieodpowiadające rzeczywistym 
zespołom QRS). 

Testy detektora przeprowadzono dla dwóch różnych konfiguracji detektora. 
Poszczególne konfiguracje różniły się głównie dobrocią zastosowanego filtru pasmowo-
przepustowego. W pierwszym przypadku wartość ta wynosiła 3.0, w drugim 4.7. 
W detektorze zastosowano pełny algorytm ARW. 

Wyniki detekcji zespołów QRS dla 11 (ecg1-ecg11), 90 sekundowych zapisów EKG 
zebrano w tabeli 1 i 2. Podano kolejno: nazwę sygnału, liczbę zespołów QRS w pliku, 
procent nieprawidłowych detekcji (niewykrycie istniejącego zespołu QRS) Fn, procent 
nieprawidłowych detekcji (wykrycie nieistniejącego zespołu QRS lub wykrycie 
przedwczesne), opóźnienie średnie, odchylenie standardowe, opóźnienie minimalne, 
maksymalne, udział procentowy opóźnień w przedziale od 0 do 40 ms, od 40 do 50 ms 
i procent nieprawidłowo wykrytych zespołów QRS (opóźnienie jest większe niż 50 ms). 
Na Rys 10 przedstawiono również histogramy opóźnień detekcji zespołów QRS dla 
jednego z sygnałów dla filtru o dobroci Q=3 i Q=4.7. 

Tabela 1. Zestawienie wyników detekcji. Q=3 
Sygnał  
ECG 

NQRS Fn 
[%] 

Fp 
[%] 

AvgD 
[ms] 

StdD 
[ms] 

minD 
[ms] 

maxD 
[ms] 

Pd40 
[%] 

Pd40_50 
[%] 

Pd50+ 
[%] 

ecg1 108 0 0 25.25 3.21 16 32 100.00 0 0 

ecg2 123 1.62 3.25 9.29 9.58 -16 52 82.11 1.62 0.81 

ecg3 165 0.60 0 36.04 9.60 20 56 51.51 43.63 4.24 

ecg4 106 0 0 26.64 2.80 16 32 100.00 0 0 

ecg5 94 0 0 16.76 2.36 12 20 100.00 0 0 

ecg6 111 0.90 0 22.25 3.44 12 28 99.09 0 0 
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ecg7 125 0 0 24.67 3.35 12 44 99.20 0.80 0 

ecg8 126 0 0 25.04 4.38 12 48 97.61 2.38 0 

ecg9 125 0 0 24.80 3.83 12 44 98.40 1.60 0 

ecg10 115 0 0 16.86 2.63 0 24 99.13 0 0 

ecg11 117 0 0 26.35 2.35 16 32 100.00 0 0 

Tabela 2. Zestawienie wyników detekcji. Q=4.7 
Sygnał  
ECG 

NQRS Fn 
[%] 

Fp 
[%] 

AvgD 
[ms] 

StdD 
[ms] 

minD 
[ms] 

maxD 
[ms] 

Pd40 
[%] 

Pd40_50 
[%] 

Pd50+ 
[%] 

ecg1 108 0 0 42.44 10.38 24 60 44.44 20.37 35.18 

ecg2 122 2.45 1.63 19.11 8.71 4 64 92.62 0 3.27 

ecg3 165 0.60 0 54.75 11.40 44 92 0 29.69 69.69 

ecg4 106 0 0 47.62 4.25 20 52 1.88 71.69 26.41 

ecg5 94 0 0 27.10 4.27 8 56 98.93 0 1.06 

ecg6 111 0 0 43.49 13.58 8 64 51.35 0 48.64 

ecg7 125 0 0 50.81 4.73 16 76 0.80 34.40 64.80 

ecg8 126 0 0 50.25 4.15 16 56 0.79 39.68 59.52 

ecg9 125 0 0 50.48 5.09 12 80 0.80 42.40 56.00 

ecg10 115 0 0 29.71 5.50 20 48 88.69 10.43 0 

ecg11 117 0 0 49.05 4.31 20 56 2.56 51.28 46.15 

Opis skrótów użytych w tabeli: 
NQR- liczba zespołów QRS w badanym sygnale EKG 
Fn – procent detekcji nieprawidłowych (niewykrytych) 
Fp  - Procent detekcji nieprawidłowych (przedwcześnie wykryte) 
AvgD - Opóźnienie średnie detekcji załamka R 
StdD - Odchylenie standardowe opóźnienia [ms] 
minD - Opóźnienie minimalne detekcji załamka R 
maxD - Opóźnienie maksymalne detekcji załamka R 
Pd40 -  Procent detekcji z prawidłowym opóźnieniem (od 0 do 40 ms) 
Pd40_50 - Procent opóźnienia detekcji w dopuszczalnym zakresie (od 40 do 50 ms) 
Pd50+ - Procent opóźnienia detekcji w zakresie niepożądanym (powyżej 50 ms) 
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Rys. 10. Histogramy opóźnień detekcji dla sygnału ecg4, po lewej dla detektora 
z filtrem o dobroci 3, po prawej dla detektora z filtrem o dobroci 4.7. 
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4. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że uzyskano detekcję 
zespołów QRS z niewielkim opóźnieniem i dobrą skutecznością. Wartości opóźnień 
zależą od dobroci zastosowanego filtru. Dla testowanych sygnałów mniejsze wartości 
uzyskano stosując filtr o dobroci Q=3. Dla pierwszej testowanej konfiguracji detektora 
(Q=3) w przypadku 9 z 11 zbiorów testowych uzyskano ponad 98% detekcji 
z opóźnieniem nie większym niż 40 ms, a w pozostałych 2 przypadkach nie większym 
niż 50 ms. Dla jednego przypadku uzyskano 4.24 % detekcji, które nie mieściły się 
w założonym przedziale 0-50 ms. Detekcje nieprawidłowe (przedwczesne, zgubione 
zespoły QRS itp.) stanowiły poniżej 2% ogólnej liczby zespołów QRS. Dla testowanych 
sygnałów znacząco gorsze rezultaty uzyskano dla drugiej konfiguracji detektora 
(Q=4.7). 

Prezentowany układ detektora hybrydowego spełnił założenia konstrukcyjne, ale 
wymaga dalszych badań i testów, w tym testów w rzeczywistych warunkach pracy na 
obiekcie biologicznym, które pozwolą na dobór optymalnych parametrów pracy 
detektora. Uzyskane rezultaty uprawniają do uruchomienia prac wdrażających 
opracowany układ detektora do sterownika pulsacyjnych protez serca systemu 
ReligaHeart. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono nowatorskie i oryginalne rozwiązania oraz metody pomiaru 
wielkości biomedycznych na potrzeby ich implementacji we wszczepialnej komorze 
serca sterowanej pulsacyjnie. Opracowano separowany i zintegrowany czujnik 
umożliwiający pomiar ciśnienia krwi w króćcach i w komorze sztucznego serca, 
bioimpedancyjną metodę oceny objętości wyrzutowej komory, metodę pomiaru 
saturacji tlenowej krwi bezpośrednio w króćcu wylotowym oraz tor pomiaru 
epikardialnego sygnału EKG z detektorem zespołów QRS działającym z minimalnym 
opóźnieniem. Opracowane tory pomiarowe po wstępnych testach, zostały 
zintegrowane w wieloparametrowy układ pomiarowy, a następnie poddane 
ostatecznej weryfikacji w eksperymencie na żywym obiekcie. Wszystkie opracowane 
metody wykazują wysokie walory metrologiczne oraz możliwość wykorzystania przy 
budowie komory wspomagającej z monitorowaniem warunków pracy i parametrów 
biomedycznych. 

1. Wstęp 

Pomiar podstawowych parametrów biologicznych ma kluczowe znaczenie dla ustalania 
właściwych nastaw sterowania pracą komory wspomagania serca. Do takich 
parametrów należy zaliczyć: wartość ciśnienia krwi w króćcu wlotowym i wylotowym 
oraz w części krwistej komory, wartość ciśnienia w części powietrznej komory, saturacji 
tlenowej krwi oraz objętości wyrzutowej.  

Dla zapewnienia synchronizacji pracy komory wspomagającej z rytmem naturalnego 
serca konieczna jest niezawodna i realizowana z minimalnym opóźnieniem detekcja 
zespołów QRS w elektrokardiogramie pacjenta. Pomiar wymienionych powyżej 
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parametrów niezbędny jest do kontroli poprawności pracy komory wspomagającej  
w trybie ręcznego ustalania nastaw jej pracy. Stanowi również podstawę do 
opracowania algorytmów automatycznego sterowania komory w zależności od 
chwilowych warunków jej pracy (np. oporów naczyniowych układu krwionośnego 
wspomaganego pacjenta) [1, 2, 3]. Znajomość wartości ciśnienia krwi  
w poszczególnych obszarach komory wspomagającej umożliwia wykrywanie sytuacji 
awaryjnych np. w obrębie zastawek. Zaś znajomość objętości wyrzutowej komory 
będącej jednym z podstawowych parametrów hemodynamicznych umożliwia ocenę 
prawidłowego przebiegu procesu wspomagania i zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjenta W trakcie prowadzonych prac przebadana i zweryfikowana została metoda 
impedancyjnego pomiaru objętości wyrzutowej komory wspomagania serca. 

Głównym celem prowadzonych badań było opracowanie i weryfikacja nowatorskich 
metod pomiarowych adekwatnych do zastosowania w protezie serca, a następnie 
skonstruowanie wieloparametrowego układu pomiarowego, którego gabaryty 
umożliwią integrację w implantowanej komorze wspomagającej.  

W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowo poszczególne metody 
pomiarowe oraz ich wzajemne powiązania funkcjonalne. Następnie opisano budowę 
układu wieloparametrowej rejestracji sygnałów. Na zakończenie zaprezentowano 
wyniki końcowej weryfikacji opracowanego rozwiązania w eksperymencie in-vivo na 
zwierzęciu. 

2. Metody pomiaru sygnałów biologicznych oraz fizycznych w komorze 
wspomagającej 

2.1. Pomiar ciśnienia krwi oraz powietrza w części sterującej komory 

Znajomość wartości ciśnienia krwi w króćcach wlotowym oraz wylotowym  
(za zastawkami) oraz w komorze krwistej (pomiędzy zastawkami) ma kluczowe 
znaczenie dla oceny poprawności pracy komory wspomagającej. Równie istotna jest 
znajomość wartości ciśnienia w pneumatycznej części sterującej komory. Na podstawie 
rozkładu ciśnień w poszczególnych częściach komory, możliwe jest podejmowanie 
decyzji o parametrach sterowania, zarówno przy rozruchu komory, jak również 
podczas zmiany oporów naczyniowych w układzie krążenia wspomaganego pacjenta, 
czy też w sytuacjach awaryjnych.  

Pomiar ciśnienia w części pneumatycznej jest stosunkowo prosty w realizacji, bowiem 
mierzona jest wartość ciśnienia powietrza sterującego. Nie jest wymagana w tym 
przypadku specjalizowana budowa i separacja czujnika ciśnienia, co umożliwia 
wykorzystanie powszechnie dostępnych czujników. Odmienna sytuacja dotyczy 
pomiaru ciśnienia krwi w poszczególnych częściach komory wspomagającej. W tym 
przypadku czujnik ciśnienia narażony jest na bezpośredni kontakt z krwią, a za jej 
pośrednictwem również z innymi tkankami człowieka. Ponadto obszary nieciągłości 
powierzchni są źródłem nieakceptowalnego ryzyka wykrzepiania krwi. Konieczna jest 
zatem separacja czujnika pomiarowego od krwi pacjenta. Separacja oprócz 
biozgodności musi zapewniać ciągłość powierzchni w komorze wspomagającej oraz 
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odpowiednio parametry mechaniczne. Nie mniej istotne jest umożliwienie 
długoczasowej realizacji pomiarów. Wspomaganie niewydolnego krążeniowo pacjenta 
może trwać do kilku miesięcy, zatem zastosowanie dostępnych czujników ciśnienia 
krwi, które mogą mieć bezpośredni kontakt z krwią, ze względu na ich ograniczoną do 
kilkudziesięciu godzin żywotność w takich warunkach nie jest możliwe [4].  

Konieczne było zatem opracowanie metody separacji czujnika ciśnienia od krwi 
pacjenta i realizację pomiaru poprzez tzw. separator membranowy. Rozwiązanie takie 
znane jest z zastosowań przemysłowych w przypadku pomiaru ciśnienia np. cieczy 
agresywnych chemicznie [5] i dawniejszych zastosowań medycznych w czujnikach 
wielokrotnego stosowania.  

W roli membrany separującej mającej bezpośredni kontakt z krwią pacjenta 
wykorzystano poliuretan, z którego wykonana jest komora wspomagająca. Jako 
medium separujące wykorzystano olej silikonowy. Budowę separowanego czujnika 
ciśnienia krwi przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Idea budowy separowanego czujnika ciśnienia w przekroju 

Po uwzględnieniu parametrów pracy komory wspomagającej oraz sytuacji awaryjnych, 
założono zakres mierzonych ciśnień od -150 mmHg do +400 mmHg. Mierzony zakres 
ciśnienia oraz możliwie jak najmniejsze wymiary, uwzględniono przy wyborze czujnika 
pomiarowego. W toku prowadzonych prac przebadano trzy typy miniaturowych 
piezorezystancyjnych czujników ciśnienia. Jeden z przebadanych czujników ciśnienia 
typu NPC-100, przeznaczony jest do bezpośredniego pomiaru ciśnienia względnego 
krwi [4]. Konieczność szczelnego osłonięcia czujnika w miejscu implementacji, nie 
pozwala jednak na zastosowanie czujnika ciśnienia względnego, ze względu na 
konieczność zapewnienia dostępu ciśnienia atmosferycznego do tego typu czujnika.  
Ze względu na bardzo dobre właściwości metrologiczne czujnika typu NPC-100, 
wykorzystano go na wstępnym etapie prac jako czujnika referencyjnego. Dwa kolejne 
przebadane czujniki ciśnienia bezwzględnego FPBS-04A firmy Fujikura [6] oraz MS5407 
firmy Intersema [7], charakteryzowały się równie dobrymi właściwościami 
metrologicznymi, przy czym do realizacji docelowego rozwiązania ze względu na 
nieznacznie lepsze parametry oraz właściwości mechaniczne ułatwiające docelowy 
montaż, wybrano czujnik typu MS5407. 
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W pierwszej fazie prowadzonych badań wykonano krócieć pomiarowy z gniazdem do 
montażu czujnika ciśnienia oraz przewężeniem ścianki w miejscu montażu czujnika. 
Przewężenie zostało wykonane metodą wtrysku. Rozwiązanie to zapewnia uzyskanie 
jednorodnej powierzchni mającej kontakt z krwią. Niestety posiadana technologia 
umożliwiała uzyskanie membrany o najmniejszej grubości na poziomie 0,6 mm. 
Przeprowadzone badania wykazały, iż tak gruba membrana nie zapewnia 
odpowiednich właściwości metrologicznych. Ponadto zaobserwowano wystąpienie 
zjawiska "pełzania" membrany spowodowanego jej elastycznością – membrana pod 
wpływem ciśnienia odkształcała się i powoli powracała do swoich pierwotnych 
wymiarów po jego ustąpieniu. Uzyskanie cieńszej membrany metodą wtrysku jest 
możliwe po zmianie technologii wtrysku, co na tym etapie prac nie było możliwe do 
realizacji. Należy jednak takie rozwiązanie rozważyć do zastosowania w przyszłości. 

Kolejną podjętą próbą było wytworzenie membrany o jednorodnej grubości na 
poziomie 0,3 mm metodą laminowania. Niestety membrana wytworzona w taki 
sposób nie zapewnia dostatecznej jednorodności powierzchni mającej bezpośredni 
kontakt z krwią. Charakterystykę przetwarzania separowanego czujnika ciśnienia 
przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rys. 2. Charakterystyka przetwarzania separowanego czujnika ciśnienia 

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że membrana o uzyskanej grubości 0,3 mm 
posiada założone właściwości metrologiczne. Nie zaobserwowano "pełzania" 
membrany oraz uzyskano liniową charakterystykę przetwarzania (Rys. 2). Błąd pomiaru 
ciśnienia w całym zakresie nie przekraczał w tym przypadku wartości ±2,25 mmHg.  

Przeprowadzono również badania dynamiczne opracowanego separowanego czujnika 
ciśnienia. Pomiar zrealizowano dla fali prostokątnej ciśnienia (Rys. 3a) oraz dla fali 
ciśnienia o fizjologicznych zmianach (Rys. 3b). Uzyskane zapisy sygnału ciśnienia  
z czujnika referencyjnego oraz czujnika separowanego charakteryzowały się bardzo 
dużą zgodnością i bardzo dobrym odwzorowaniem szybkozmiennych fragmentów fali 
ciśnienia. Świadczy to o dostatecznie szerokim paśmie przenoszenia separowanego 
czujnika ciśnienia.  
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Rys. 3. Zarejestrowane fale ciśnienia o kształcie prostokątnym (a) oraz fizjologicznym 
(b) (dla przebiegu referencyjnego 1kr. = 50 mmHg) 

W toku dalszym badań właściwości pomiarowych separowanego czujnika ciśnienia, 
przeprowadzono eksperyment polegający na podłączeniu króćca z wbudowanym 
separowanym czujnikiem (wykorzystano czujnik ciśnienia FPBS-04A) na wylocie 
komory wspomagającej sztucznego serca. W tym celu zestawiono tor pomiarowy, 
którego szczegóły budowy przedstawiono na rysunku 4a dla badań z wykorzystaniem 
wody oraz na rysunku 4b dla badań z krwią. Do referencyjnego pomiaru ciśnienia 
wykorzystano przetwornik NPXG-2 firmy Peltron, o niepewności pomiarowej na 
poziomie 0,25 % [8]. 

 

Rys. 4. Budowa toru pomiarowego dla pomiarów realizowanych z wykorzystaniem 
wody (a) oraz krwi (b) 

Sygnały z czujnika FPBS-04A oraz czujnika referencyjnego rejestrowane były w postaci 
analogowej przez dedykowany układ pomiarowy. Po konwersji na postać cyfrową 
sygnały przesyłane były do komputera PC i wizualizowane z wykorzystaniem 
dedykowanej aplikacji. Ze względu na różne elektryczne stałe czasowe w torach 
pomiarowych oraz różne miejsca podłączenia czujników w układzie pomiarowym 
niemożliwe było dokładne oraz wiarygodne wyznaczenie charakterystyki przetwarzania 
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przetworników ciśnienia. Ponadto efekty odbicia fali występujące w drenach przy pracy 
komory POLVAD utrudniają dokładną i wiarygodną analizę metrologiczną uzyskanych 
wyników. Uzyskane przebiegi fali ciśnienia przy pomiarach z wykorzystaniem wody o 
temperaturze 34°C dla dużych oraz małych wartości ciśnienia sterującego pracą 
komory wspomagającej POLVAD przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rys. 5. Zarejestrowane fale ciśnienia w torze pomiarowym wypełnionym wodą dla 
dużych (a) oraz małych (b) wartości ciśnienia sterującego pracą komory 

Zapisy fali ciśnienia uzyskane w eksperymencie z wykorzystaniem krwi bydlęcej  
o temperaturze 37°C, przedstawiono na rysunku 6. 

Z analizy uzyskanych wyników można wnioskować, że separowany czujnik ciśnienia, 
poprawnie odwzorowuje kształt fali ciśnienia. Dla badań z wykorzystaniem wody 
zauważyć można węższe pasmo przenoszenia w torze separowanego przetwornika  
w stosunku do toru przetwornika referencyjnego NPXG-2, uwidaczniane jako 
wygładzenie szybkozmiennych elementów rejestrowanej fali ciśnienia.  
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Rys. 6. Zarejestrowana fale ciśnienia w torze pomiarowym wypełnionym krwią bydlęcą 
dla dużych (a) oraz małych (b) wartości ciśnienia sterującego pracą komory 

W przypadku eksperymentu z wykorzystaniem krwi bydlęcej, konieczne stało się 
wykorzystanie separatora w torze przetwornika referencyjnego NPXG-2; w tym 
przypadku tor separowanego przetwornika FPBS-04A charakteryzuje się szerszym 
pasmem przenoszenia. Obserwowane pasmo przenoszenia separowanego 
przetwornika FPBS-04A jest odpowiednio szerokie dla pomiaru fali ciśnienia w komorze 
POLVAD. Kształt fali ciśnienia odwzorowywany jest poprawie niezależnie od wartości 
ciśnień oraz nastawionej szybkości pracy komory. Nie zaobserwowano znaczących 
różnic pomiędzy odwzorowaniem fali ciśnienia w przypadku wypełnienia toru 
pomiarowego wodą i krwią bydlęcą. Niewielkie różnice wynikają z konieczności 
dołączenia w torze referencyjnego przetwornika ciśnienia dodatkowego separatora dla 
pomiarów z krwią. 

Aby zapewnić wysoką dokładności pomiarową oraz odporność czujnika ciśnienia na 
zaburzenia elektromagnetyczne, zaproponowano budowę tzw. czujnika 
zintegrowanego. Proponowane rozwiązanie składa się z czujnika ciśnienia MS5407 oraz 
dokładnego miniaturowego 16-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego (Rys. 7). 
Zmierzona wartość ciśnienia transmitowana jest do wieloparametrowego układu 
pomiarowego poprzez łącze cyfrowe I

2
C.  

Całość zintegrowanego przetwornika ciśnienia zmontowana została na płytce 
drukowanej o wymiarach 9,5x9 mm oraz grubości całkowitej ok. 6 mm. Widok 
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zmontowanego i gotowego do montażu na króćcu pomiarowym, bądź w komorze 
wspomagającej sztucznego serca, zintegrowanego czujnika ciśnienia, przedstawiono na 
rysunku 8a i 8b. Na rysunku 8c przedstawiono widok zintegrowanego czujnika ciśnienia 
zamontowanego na króćcu pomiarowym, po wstępnym laminowaniu ochronnym. 
Laminowanie czujnika niezbędne jest ze względu na konieczność zabezpieczenia go 
przed wpływem czynników środowiskowych (głównie kontakt z płynami 
fizjologicznymi, czy też płynami do dezynfekcji), jak również ze względu na konieczność 
zapewnienia izolacji czujnika od otoczenia na poziomie co najmniej 1,5 kV. 

 

Rys. 7. Schemat blokowy zintegrowanego czujnika ciśnienia z przetwornikiem A/C
 

 

  

Rys. 8. Widok zintegrowanego czujnika pomiarowego od strony dolnej (a) i górnej (b) 
obwodu drukowanego oraz po jego montażu na króćcu pomiarowym (c) i części 

krwistej komory wspomagającej (d) 

Wyniki testów odpowiedzi na skok jednostkowy ciśnienia układu czujnik-membrana 
poliuretanowa w stosunku do odpowiedzi analogicznego czujnika 
piezorezystancyjnego bez separacji oraz czujnika referencyjnego przedstawiono na 
rysunku 9. Czas opóźnienia reakcji czujników piezorezystancyjnych względem czujnika 
referencyjnego wynosił około 6 ms niezależnie od istnienia dodatkowej membrany 
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poliuretanowej i niezależnie od temperatury. Natomiast czas narastania rejestrowanej 
fali ciśnienia dla przetworników piezorezystancyjnych był około 3 razy wolniejszy  
i wynosił około 15 ms dla temperatury 25 °C w stosunku do czujnika referencyjnego, 
dla którego czas przyrostu wynosił 4 ms. Wyniki tego testu wskazują na poprawne 
odwzorowanie fali ciśnienia przez separowany czujnik do częstotliwości około 25 Hz.  

 

Rys. 9. Odpowiedź czujników na skok jednostkowy ciśnienia w temperaturze 25 °C  
(czujnik referencyjny – PRES, czujnik separowany – P1, czujnik bez separacji – P2) 

Przeprowadzone badania odpowiedzi czujnika separowanego membraną na skok 
jednostkowy pozwoliły określić warunki testowania membran. Zgodnie z postulatami 
Koordynatora Programu, badania wytrzymałości dwóch membran na pulsacyjne 
zmiany ciśnienia w zakresie -150 do +300 mmHg wykonano w intensywnym teście 
tygodniowym z częstotliwością 25 Hz, co odpowiada prawie sześciu miesiącom pracy  
z częstością 60 uderzeń na minutę. Badania wykonano w Laboratorium Wytrzymałości 
Materiałów Politechniki Śląskiej.  

W trakcie testu zmieniane sinusoidalnie ciśnienie osocza wypełniającego przyrząd 
testowy początkowo wzrosło wraz ze wzrostem jego temperatury (pozyskane osocze 
było schłodzone), a następnie fluktuowało ujawniając rozbieżności wyników pomiaru 
pomiędzy czujnikami. Fluktuacji narażenia nie można interpretować na podstawie 
danych pomiarowych, ale jego wartość stale przewyższała założony poziom narażenia. 

Po zakończeniu testu stwierdzono, że szczelność komory pośredniej pomiędzy 
membraną i czujnikiem wypełnionej olejem silikonowym została naruszona. W jednym 
przypadku istotnie (połowa oleju separującego została zastąpiona bańką powietrza),  
a w drugim przypadku śladowo. Dla membran oznaczało to dalsze zwiększenie ostrości 
testu (większe przesunięcia), a dla pomiaru ciśnienia zmianę jego dokładności. 

Test wytrzymałości membran wykazał ich pełną odporność na zastosowane narażenia, 
ale wskazał na konieczność opracowania skutecznej metody uszczelniania komory 
pośredniej. Zmiany wskazań czujników przy końcu testu nie przekraczały 10 %  
w stosunku do czujnika referencyjnego i wynikały z ilości zassanego powietrza 
zmieniającego sposób przenoszenia ciśnienia na czujniki. Obraz międzyszczytowego 
ciśnienia oznaczanego w kolejnych dniach testu dla obu czujników oraz ciśnienia 
narażenia mierzonego przez czujnik referencyjny (nieodseparowany od osocza) 
przedstawiono na rysunku 10. 
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Rys. 10. Wartość ciśnienia mierzonego w kolejnych dniach testu wytrzymałości 
membran 

Ze względu na zastosowanie czujnika ciśnienia absolutnego, należy wprowadzić 
dodatkową korekcję mierzonej wartości ciśnienia o aktualną wartość ciśnienia 
atmosferycznego. W wyniku tej operacji otrzymywana jest wartość względnego 
ciśnienia, która zwyczajowo jest wykorzystywana w pomiarach ciśnienia krwi.  
Aby umożliwić wyżej wspomnianą korekcję, wprowadzono dodatkowy pomiar 
zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego. Na podstawie dwóch wartości absolutnych 
ciśnienia (krwi oraz atmosferycznego) w oprogramowaniu wizualizującym  
w komputerze PC, realizowana była korekcja mierzonej wartości ciśnienia. 

Opracowany i zweryfikowany metrologicznie zintegrowany separowany czujnik 
ciśnienia, wykorzystano w końcowym eksperymencie na zwierzęciu. 

Opracowanie dotyczące komory do badania wytrzymałości membran uzyskane 
podczas realizacji Programu stało się przedmiotem zgłoszenia o ochronę w Urzędzie 
Patentowym: 

 "Uniwersalna komora ciśnień"; nr zgłoszenia: P.394339. 

Tematyka i wyniki przeprowadzonych badań zostały upowszechnione w publikacji:  

 Mocha J., Sobotnicki A., Czerw M.: Measurements of blood pressure inside  
a ventricular assist device, Journal of Medical Informatics and Technologies, 
vol.17/2011, ISSN 1642-6037, ss. 287-293. 

2.2. Pomiar saturacji tlenowej krwi bezpośrednio w komorze wspomagającej 

Kolejnym parametrem, którego znajomość oraz możliwość ciągłej rejestracji jest 
niezbędna dla skutecznego i efektywnego prowadzenia wspomagania, jest wartość 
wysycenia tlenem krwi, czyli saturacja tlenowa. Monitorowanie saturacji tlenowej 
pacjentów podczas różnego rodzaju zabiegów medycznych oraz w stanie zagrożenia 
życia jest obecnie standardową procedurą medyczną. W szczególności kluczowe 
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znaczenie, ze względu na niewydolność naturalnego serca pacjenta, ma 
monitorowanie saturacji pacjentów z wszczepioną komorą wspomagającą sztucznego 
serca. Od wydajności wspomagania pacjenta zależy prawidłowe dostarczenie tlenu do 
komórek jego organizmu. W tym przypadku można myśleć o bezpośrednim pomiarze 
saturacji tlenowej krwi wypływającej króćcem aortalnym z komory wspomagającej oraz 
włączeniu wyniku pomiaru, jako parametru do automatyzacji sterowania pracą komory 
wspomagającej [1, 2, 3, 9, 10]. 

Pomiar saturacji krwi tętniczej nieinwazyjną metodą fotoelektryczną polega na badaniu 
tłumienia światła pulsacyjnie wysyłanego na przemian z dwóch źródeł o różnej długości 
fali ze stała częstotliwością [11, 12]. Określając amplitudy składowej zmiennej, zależnej 
od chwilowej wartości ciśnienia oraz składowej stałej, zależnej od tłumienia innych ciał 
znajdujących się na drodze przechodzącego światła dla obu długości fali świetlnej i na 
podstawie znajomości charakterystyk tłumienia tego światła dla hemoglobiny 
nasyconej tlenem i zredukowanej, można wyznaczyć poziom wysycenia krwi tlenem, 
wyrażany w procentach utlenowanej hemoglobiny. Wyznaczony w ten nieinwazyjny 
sposób parametr, zwany saturacją funkcjonalną, może się nieznacznie różnić od 
wyników pomiaru inwazyjną metodą referencyjną, w której z pobranej próbki krwi 
wyznacza się w odniesieniu do wszystkich frakcji hemoglobiny tzw. saturację 
frakcjonalną. Saturacja funkcjonalna odnosi się do stosunku hemoglobiny utlenowanej 
(oksyhemoglobiny) do całej hemoglobiny, która jest zdolna do wiązania tlenu 
(deoksyhemoglobiny). Natomiast saturacja frakcjonalna odnosi się do stosunku 
oksyhemoglobiny do sumy deoksyhemoglobiny i hemoglobiny dysfunkcyjnej 
(dyshemoglobiny) związanej z innymi cząsteczkami niż tlen. Nieinwazyjna metoda 
pomiaru saturacji funkcjonalnej dostarcza wynik szybko i w sposób ciągły, co w takiej 
sytuacji ma decydujące znaczenie.  

Nowoczesne układy pomiarowe wysokiej rozdzielczości są zdolne do automatycznego 
dostosowania zakresu przetwarzania mierzonych składowych stałych i zmiennych  
w bardzo szerokim zakresie. Precyzyjny mechanizm regulacji natężenia światła w 
czujniku oraz zastosowanie elementów emisyjnych światła o dużej jasności może 
pozwolić na zastosowanie takiego modułu pomiarowego, który będzie w stanie 
prześwietlić krew przepływającą w króćcu o stosunkowo dużej średnicy w porównaniu 
do prześwietlenia np. palca, w którym ilość przepływającej krwi jest wielokrotnie 
mniejsza. Dlatego do badania tak nietypowego obiektu, jakim jest w porównaniu do 
palca czy płatka usznego, króciec aortalny sztucznej komory serca, zastosowano 
wysokiej klasy, miniaturowy moduł o wysokiej czułości, który z uwagi na swoje 
wymiary może być wprost zastosowany (Rys. 11).  

Wstępne eksperymenty na układzie przepływowym (Rys. 4b), wykazały istotny wpływ 
tłumienia światła przez ściany króćca. Możliwości zastosowanego modułu 
pomiarowego znajdowały się na granicy zdolności adaptacyjnych, nie gwarantując 
stabilności pomiaru. W celu minimalizacji tłumienia ścianek rozpraszających światło 
czujnika opracowano założenia konstrukcji uniwersalnego króćca z materiału 
identycznego do dotychczas stosowanego do wytwarzania sztucznych komór. 
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Rys. 11. Widok modułu OEM pulsoksymetru typu BCI®OEM 31392B firmy Smith 
Medical [13] 

Przyjęto też założenie, że króciec będzie jednocześnie przystosowany do montażu 
przetwornika ciśnienia. W tym celu zintegrowane na podłożu ceramicznym diody 
luminescencyjne o długości fali 660 i 905 nm (oznaczone LED na rysunku 12a) oraz 
diodę fotodetekcyjną (oznaczona PD na rysunku 12a), pracującą w szerokim zakresie 
częstotliwości obejmującej zarówno światło widzialne, jak i światło podczerwone, 
umieszczono w gniazdach (Rys. 12b) położonych naprzeciw siebie i zalaminowano 
zapewniając jednocześnie separację od wpływu czynników zewnętrznych. Gniazda 
dopasowane do konstrukcji elementów fotooptycznych, zamkniętych w tworzywowych 
osłonach o wymiarach 4,2x5,6x1,6 mm, separują te elementy od krwi cienką błoną 
grubości około 0,3 mm wykonaną w procesie wtryskiwania króćca pomiarowego  
z biozgodnego poliuretanu.  

 

Rys. 12. Widok elementów fotoelektrycznych pulsoksymetru (a) oraz gniazda  
do ich wbudowania w króćcu pomiarowym (b) 

Osłony elementów fotoelektrycznych zabezpieczono czarnym lakierem pozostawiając 
odsłonięte okna na drodze promieni świetlnych. Osłony zostały unieruchomione  
w gniazdach króćca. Docelowo elementy te wraz z przewodami do układu 
pomiarowego będą zalaminowane warstwą zapewniającą izolację o wytrzymałości 
1,5 kV i osłonięte od światła zewnętrznego (najlepiej na prawie całej długości króćca 
pomiarowego) nieprzeźroczystą warstwą odporną na ścieranie i środki dezynfekujące. 
Ocena uzyskanego rezultatu upoważniała do stwierdzenia, że układ będzie spełniał 
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wymagania także na docelowym stożkowym króćcu komory wspomagającej, pod 
warunkiem zachowania bezpośredniej „widzialności” emitowanego światła przez 
fotodetektor. 

Weryfikacja metody pomiarowej polegała na porównaniu odczytów pomiarowych  
z referencyjnego przyrządu i-SAT Handheld Clinical Analyzer z wynikami pomiarowymi 
rejestrowanymi w komputerze oraz przy wykorzystaniu dodatkowego komputera, 
który równolegle rejestrował „surowe” pomiary fali tętna dla dwóch długości światła 
(nałożone na składową stałą). Obraz nieprzetworzonej fali tętna dla jednej długości fali 
światła przedstawiono na rysunku 13.  

 

Rys. 13. Rejestrowana „surowa” fala pletyzmograficzna 

Specjalizowane, dedykowane dla używanego modułu oksymetru oprogramowanie, 
jednoznacznie wskazywało, czy warunki są wystarczające, aby pomiar saturacji mógł 
być uznany za wiarygodny. Referencyjne pomiary saturacji wykonywano wielokrotnie 
na pobranych próbkach krwi w oznaczonym czasie. Wykres trendu zmian saturacji 
prezentujący „bit to bit” uśrednioną wartość z ośmiu pomiarów pozwalał na 
porównanie wskazań z wartością oznaczoną na próbce z określonego czasu badania. 
Dodatkowo oznaczana częstość wyrzutu krwi z komory PR porównywana była z zadaną 
częstością sterowania. Dla zmian saturacji powodowanych upływem czasu odchyłka od 
wartości referencyjnej w zakresie wskazań od 94 % do 86 % nie przekraczała 2 %, a dla 
częstości nie przekraczała 1 /min. W powtórzonych badaniach po wymianie krwi  
w układzie na krew żylną rozbieżność wskazań saturacji pomiędzy pomiarem 
pulsoksymetrycznym (50 %) i referencyjnym (19 %) przekraczały 100 %. Powodem jest 
bez wątpienia brak kalibracji charakterystyki przejścia z oznaczanego współczynnika na 
prezentowaną procentową wartość pomiaru dla saturacji poniżej 70 %. 

Kolejny eksperyment został przeprowadzony również  z wykorzystaniem krwi żylnej  
z zastosowaniem docelowego „sztywnego” króćca, a stanowisko przepływowe 
wzbogacono o oksygenator, którego zadaniem było podwyższenie wysycenia krwi 
tlenem do poziomu fizjologicznego. Uzyskana wartość saturacji w tym przypadku była 
na poziomie 76 % (pomiar referencyjny). Niestety pomiar saturacji z wykorzystaniem 
prezentowanego rozwiązania był w tym przypadku niepoprawny i niestabilny. Jedynie 
pomiar częstości był zgodny z zadaną częstotliwością pracy komory wspomagającej. 
Obserwowana fala pletyzmograficzna była w istotny sposób zakłócona (Rys. 14a). 
Obserwacja „surowych” sygnałów z czujnika fotometrycznego dla światła czerwonego  
i podczerwonego, pozwoliły wnioskować, iż moduł pulsoksymetru może na podstawie 
otrzymanej fali pletyzmograficznej obliczać prawidłowo częstość tętna, lecz nie może 



 Metody pomiaru istotnych parametrów biomedycznych w protezie serca oraz ich techniczna implementacja 

296 

ze względu na mała dynamikę zmian rejestrowanej fali, w prawidłowy sposób 
wyznaczyć wartości saturacji tlenowej. Można postawić tezę, że na bardzo sztywnym 
króćcu o określonej średnicy zmiana tłumienia sygnału na skutek zmiany koncentracji 
krwinek w fazie tłoczenia jest niewystarczająca dla poprawnego odwzorowania fali 
tętna, a w szczególności szybkości jej narastania. Składowa tłumienia światła 
pochodząca od zmiany drogi optycznej wynikającej z rozszerzania się naczynia w tym 
przypadku nie występuje. Dowodem słuszności tej tezy jest wynik pomiaru na 
elastycznym króćcu bez zmiany oporów układu. Jakość i siła sygnału oraz szybkość 
narastania zbocza fali przy niezmienionych oporach przepływu znacząco się poprawiła, 
co skutkowało stabilną detekcją częstości pobudzenia i stabilnym rezultatem 
oznaczanej wartości saturacji zgodnej z pomiarem referencyjnym (Rys. 14b). 

 

Rys. 14. Fala pletyzmograficzna zarejestrowana podczas pomiarów na krwi żylnej z 

sztywnym króćcem (a) oraz króćcem o zwiększonej elastyczności (b) 

Po wstępnych eksperymentach w układzie przepływowym na krwi zwierzęcej, 
poprawność pomiaru saturacji poddano ostatecznej weryfikacji w eksperymencie na 
zwierzęciu.  

Tematyka i wyniki przeprowadzonych badań zostały upowszechnione w publikacji:  

 Mocha J., Czerw M., Sobotnicki A.: Measurements of blood saturation inside a 
ventricular assist device, Journal of Medical Informatics and Technologies, 
vol.19/2012, ISSN 1642-6037, ss. 93-99. 

2.3. Bioimpedancyjny pomiar pojemności wyrzutowej komory wspomagającej 

Objętość wyrzutowa pulsacyjnej protezy serca jest jednym z głównych klinicznych 
wskaźników oceny prawidłowego przebiegu procesu wspomagania i zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta. Metoda bioimpedancyjna, obok akustycznej metody 
pomiaru stopnia wypełnienia komory [14] oraz ultradźwiękowego pomiaru przepływu 
krwi w króćcu wylotowym, została przyjęta w Programie jako jeden z możliwych do 
zastosowania sposobów oceny efektywności pracy komory. 

Metody impedancyjne w zastosowaniach biomedycznych są stosowane od wielu lat 
[15, 16]. Metody te wykorzystywane są w wielu dziedzinach badań związanych  
z naturalnymi tkankami zarówno do pomiarów in-vitro, jak i in-vivo. Pomiary 
bioimpedancyjne znajdują szerokie zastosowanie w ocenie zmian objętości segmentów 
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ciała, a w szczególności elementów układu krążenia. Kardiografia impedancyjna staje 
się coraz bardziej wiarygodną i coraz częściej stosowaną nieinwazyjną metodą 
oznaczania objętości wyrzutowej serca (SV) [17], natomiast pletyzmografia 
impedancyjna IPG służy do diagnostyki naczyń krwionośnych kończyn. Metody 
bioimpedancyjne umożliwiają również oznaczanie zawartości płynów w organizmie. 
Pomiar impedancji służy na przykład do oceny całkowitej ilości płynów w klatce 
piersiowej (TFC) [18]. 

Metoda bioimpedancyjna opiera się na pasywnych elektrycznych właściwościach 
tkanek biologicznych. Krew, która stanowi dobrze przewodzącą tkankę można 
traktować jako zawiesinę erytrocytów i leukocytów w osoczu. Osocze oraz cytoplazma 
komórkowa wykazują cechy rezystancyjne. Błona komórkowa krwinek  
o właściwościach dielektrycznych wraz z cytoplazmą i osoczem tworzą struktury 
pojemnościowe [19]. Pomiar najczęściej jest realizowany poprzez przepływ przez 
badany obiekt sinusoidalnego prądu aplikacyjnego o stałej amplitudzie. Wytworzone 
na skutek przepływu prądu napięcie zawiera informację o badanej impedancji. 
Informację diagnostyczną uzyskuje się na podstawie pomiaru wartości impedancji oraz 
jej zmian w czasie. Mierzona impedancja zależy od objętości krwi w badanym obszarze, 
od temperatury oraz od rezystywności krwi, na którą wpływa orientacja przestrzenna 
krwinek i hematokryt (HCT) [20]. 

We wstępnej fazie badań postanowiono rozpatrzyć dwa sposoby wykonania pomiaru 
impedancji krwi – w króćcu wylotowym komory o kształcie ściętego stożka i w części 
krwistej komory o skomplikowanym kształcie zależnym od położenia membrany.  
W obu przypadkach na mierzoną impedancję dominujący wpływ mają różne zjawiska 
fizyczne. Przy pomiarze w króćcu, którego wymiary geometryczne są stałe, w trakcie 
przepływu następuje zmniejszenie rezystywności krwi, na skutek zmiany orientacji 
przestrzennej erytrocytów. Przypadkowe położenie erytrocytów przy braku przepływu 
zwiększa impedancję krwi. W trakcie przepływu krwi zmieniają one swoje położenie na 
równoległe w stosunku do kierunku przepływu zmniejszając jednocześnie opór dla 
przepływającego prądu aplikacyjnego. Komora krwista w trakcie pracy zmienia swoją 
objętość. Przy założeniu, że elektrody pomiarowe są w stałym położeniu zmianie ulega 
jedynie przekrój obszaru przewodnika. Impedancja rośnie wraz ze zmniejszaniem się 
ilości krwi w komorze. W tym przypadku zjawisko przewodności objętościowej ma 
dominujący wpływ, ale należy również wziąć pod uwagę zmienność rezystywności krwi 
wywołaną reorganizacją przestrzenną erytrocytów zwłaszcza podczas otwierania  
i zamykania zastawek wlotowej i wylotowej. 

Pomiary impedancyjne wiążą się z koniecznością zapewnienia dobrego kontaktu 
elektrycznego pomiędzy układem pomiarowym i badanym medium. Z powodu 
izolacyjnych własności tworzywa, z którego wykonana jest komora wspomagania oraz 
inne elementy układu przepływowego krwi (króćce i kaniule) jedyne rozwiązanie 
polega na wykorzystaniu jako elektrod metalowych pierścieni zastawek oraz 
pierścienia zamontowanego tuż przed końcem króćca wylotowego. Uzyskuje się w ten 
sposób bezpośredni kontakt elektryczny z krwią, co umożliwia wykorzystanie do 
pomiarów impedancyjnych metody stałoprądowej dwuelektrodowej. Prąd ze źródła  
o stałej amplitudzie nie powoduje spadku napięcia na styku elektroda-krew. Pierścienie 
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mogą więc spełniać również funkcję elektrod odbiorczych. Przy pomiarze impedancji 
krwi wewnątrz komory funkcje elektrod pełnią pierścienie obu zastawek, natomiast 
przy pomiarze w króćcu wylotowym elektrodami są pierścień zastawki wylotowej  
i pierścień na końcu króćca (Rys. 15). 

Rys. 15. Sposób wykonywania pomiarów impedancji - rozmieszczenie elektrod 
pomiarowych w komorze VAD i w króćcu wylotowym

 

Do celów badawczych został wykonany eksperymentalny moduł pomiarowy oraz 
oprogramowanie do akwizycji i analizy uzyskanych danych [21]. Część analogowa toru 
pomiaru sygnału bioimpedancyjnego składa się ze źródła prądu aplikacyjnego oraz 
układu odbiorczego. Duża stabilność amplitudowa źródła prądu aplikacyjnego 
(wahania <1 %) dla prądu sinusoidalnego o wartości skutecznej amplitudy 100 μASK  
i częstotliwości 40 kHz, w szerokim zakresie impedancji obciążenia Zx (do 1500 Ω) 
została uzyskana dzięki zastosowaniu sprzężenia zwrotnego z regulatorem PI  
w obwodzie stabilizacji amplitudy prądu wyjściowego źródła. Analogowa część 
odbiorcza sygnału bioimpedancyjnego została ograniczona do wzmacniacza i filtru 
wejściowego, demodulatora zrealizowanego na bazie prostownika dwupołówkowego 
oraz przetwornika analogowo-cyfrowego. W związku ze stosunkowo dużą składową 
zmienną zdemodulowanego sygnału w odniesieniu do składowej stałej i wykorzystaniu 
16-bitowego przetwornika A/C możliwe było zrezygnowanie z klasycznego rozwiązania 
z analogowym odcinaniem składowej stałej. Schemat blokowy źródła prądu 
aplikacyjnego oraz analogowej części odbiorczej układu pomiarowego przedstawia 
rysunek 16, na którym Zx jest mierzoną impedancją. 

Rys. 16. Schemat blokowy układu eksperymentalnego do pomiaru impedancji metodą 
bipolarną: (a) źródło prądu aplikacyjnego, (b) część odbiorcza toru pomiarowego 
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W module pomiarowym wprowadzono również możliwość jednoczasowej rejestracji 
sygnałów z czujników ciśnienia oraz podłączanego zewnętrznie ultradźwiękowego 
miernika objętościowego natężenia przepływu. Wzbogacono w ten sposób możliwości 
analizy składowej zmiennej impedancji w odniesieniu do innych powiązanych z nią 
fizycznie przebiegów. 

Każda metoda pomiarowa wykorzystana do specyficznym celów wymaga 
przeprowadzenia eksperymentów potwierdzających możliwość jej zastosowania oraz 
potwierdzenia wiarygodności uzyskanych wyników. Przyjęto koncepcję polegającą na 
przeprowadzeniu niezbędnych eksperymentów z wykorzystaniem układów 
przepływowych in-vitro z komorą wspomagania, które możliwie najlepiej symulują 
naturalne warunki pracy komory. Ostateczną weryfikację opracowanej metody 
postanowiono przeprowadzić podczas badania na obiekcie żywym. W badaniach 
laboratoryjnych wykorzystano krew zwierzęcą. Wyposażenie jakim dysponuje Fundacja 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, umożliwiało dokonywanie zmian w konfiguracji 
układu przepływowego oraz w miejscach przyłączenia czujników. Ponadto zapewniono 
pełne wsparcie analityczne niezbędne do utrzymania wymaganych parametrów krwi 
podczas badań. Stanowisko badawcze z komorą VAD w układzie przepływowym  
in-vitro przedstawia rysunek 17. 

Rys. 17. Widok stanowiska badawczego z komorą VAD  w układzie przepływowym 

Pierwsze eksperymenty miały na celu umożliwienie wyboru właściwego obszaru dla 
pomiaru impedancji: komora krwista lub króciec wylotowy. Ich celem było również 
uzyskanie charakterystyki impedancja-objętość krwi przy stałych objętościach komory  
i różnych poziomach hematokrytu. Miało to na celu zweryfikowanie hipotezy  
o możliwości obliczania objętości wyrzutowej w oparciu o wyznaczoną w stanie 
statycznym charakterystykę impedancja-objętość i wartości szczytowe sygnału 
impedancyjnego w trakcie pracy komory. Kolejnym celem eksperymentów było 
sprawdzenie możliwości ograniczenia do możliwie najmniejszej wartości natężenia 
prądu aplikacyjnego. 

Wyniki pomiarów dynamicznych w trakcie przepływu krwi przez króciec wylotowy 
wykazały, iż zmiana objętości wyrzutowej komory ma mały wpływ na zmiany amplitudy 
zmierzonej impedancji. Przy braku zmian objętości sztywnego króćca fala 
impedancyjna jest wywołana jedynie zjawiskami zmiany rezystywności krwi na skutek  
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pulsacyjnego przepływu. Wykonane pomiary statyczne impedancji w pełnym zakresie 
zmian wypełnienia komory, dla dwóch poziomów hematokrytu 32 % i 26 % i różnych 
wartości prądu aplikacyjnego umożliwiły uzyskanie charakterystyki impedancja-
objętość komory krwistej przedstawionej na rysunku 18. 

Rys. 18. Wyniki statycznych pomiarów impedancji komory krwistej 

Uzyskane charakterystyki wynikają ze zjawiska elektrycznej przewodności 
objętościowej krwi w stanie statycznym tzn. przy braku przepływu. Większa objętości 
komory, a więc również większa ilość medium przewodzącego prąd elektryczny 
powodują zmniejszenie impedancji elektrycznej pomiędzy elektrodami pomiarowymi. 
Na uwagę zasługuje fakt braku rozbieżności między charakterystykami zmierzonymi dla 
prądów aplikacyjnych: 1 mASK, 500 μASK, 100 μASK (przy danym poziomie hematokrytu). 
Pewne niewielkie przesunięcie charakterystyki występuje jedynie dla prądu 
aplikacyjnego o amplitudzie 50 μASK. Na charakterystykach wyraźnie widoczny jest 
wpływ poziomu hematokrytu na zmierzone impedancje. Większy hematokryt, czyli 
większe stężenie erytrocytów powoduje zwiększenie rezystywności krwi, a więc 
również zmierzonej impedancji przy danej objętości komory. 

Pomiary impedancji w trakcie pracy komory dla różnych objętości wyrzutowych SV 
przedstawia rysunek 19. 

Rys. 19. Wyniki dynamicznych pomiarów impedancji komory krwistej
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Sygnał ciśnienia P3 pochodzi z czujnika umieszczonego w kaniuli wylotowej, natomiast 
P4 to sygnał ciśnienia w kaniuli wylotowej mierzony miernikiem ciśnienia PELTRON 
NPXG-2. REO to sygnał bioimpedancyjny, natomiast sygnał FLOW pochodzący  
z miernika objętościowego natężenia przepływu krwi Transonic TS206 służył do 
obliczenia referencyjnej wartości objętości wyrzutowej komory. 

Minimalne wartości impedancji wszystkich trzech przebiegów odpowiadają objętości 
krwi w komorze przy pełnym napełnieniu i wynoszą 84,7±0,3 Ω. Wartości maksymalne 
zależą od objętości wyrzutowej komory. Wynoszą one odpowiednio: 131,9 Ω, 109,2 Ω  
i 103,9 Ω. Porównując te wartości ze zmierzonymi w trakcie pomiarów statycznych 
widoczne są znaczące rozbieżności. Wynikają one ze zmian rezystywności krwi. Dla 
krwi stojącej i przepływającej przez komorę istnieją różnice w orientacji przestrzennej 
erytrocytów. W przypadku przepływu siły ścinające powodują ułożenie erytrocytów 
dłuższą osią równolegle do kierunku przepływu, co wpływa na zmniejszenie 
rezystywności krwi. Na koniec fazy wyrzutu, w trakcie zamykania zastawki wylotowej 
występuje przepływ turbulentny, który powoduje znaczący wzrost rezystywności krwi  
i szybkie narastanie krzywej impedancyjnej, nie odzwierciedlając jednak faktycznej 
zmiany objętości komory.  

Wyniki opisanych eksperymentów stanowią podstawę do sformułowania bardzo 
istotnych wniosków:  

 małe zróżnicowanie amplitud sygnału impedancyjnego przy znacznie różniących 
się objętościach wyrzutowych komory świadczy, że wybór króćca wylotowego na 
miejsce wykonywania pomiaru impedancji nie jest właściwy. Pomiary 
impedancyjne należy przeprowadzać w części krwistej komory przy wykorzystaniu 
pierścieni zastawek jako elektrod, 

 hipoteza o możliwości obliczania objętości wyrzutowej komory w oparciu  
o wyznaczoną w stanie statycznym charakterystykę i wartości szczytowe sygnału 
impedancyjnego w trakcie pracy komory jest nieprawdziwa. Przy analizie krzywej 
impedancyjnej należy brać pod uwagę zarówno zjawisko przewodności 
objętościowej, jak i zmienność rezystywności wywołaną przepływem krwi, 

 możliwie jest zastosowanie małej amplitudy prądu aplikacyjnego o wartości 
100 μASK do wykonywania pomiarów impedancyjnych przy zachowaniu 
wymaganych parametrów metrologicznych. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk, np. wykrzepiania krwi. 

W celu określenia wpływu zmian objętości komory na sygnał impedancyjny oraz 
opracowania właściwego algorytmu analizy krzywej impedancyjnej pod kątem 
obliczania objętości wyrzutowej przeprowadzono kolejne serie eksperymentów [21]  
z zastosowaniem układu przepływowego przedstawionego na rysunku 20.  

W trakcie pomiarów wykorzystano krew zwierzęcą o oznaczonym hematokrycie, 
zmieniając go w całym zakresie wartości spotykanych fizjologicznie. Dla każdego 
uzyskanego poziomu hematokrytu wykonano jednoczasowe zapisy sygnałów: ciśnienia 
w komorze krwawej (P2) i króćcu wylotowym (P3), przepływu krwi w króćcu 
wylotowym (FLOW) oraz sygnału bioimpedancyjnego w komorze krwawej (REO). 
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Rys. 20. Schemat blokowy układu przepływowego z komorą wspomagania 

 

Rys. 21. Zapisy sygnałów dla różnych trybów pracy komory wspomagania 

Zapisy wykonane dla trzech różnych, ocenianych wizualnie, poziomów wypełnienia 
komory, w których występowało: pełne napełnienie – pełny wyrzut (a), pełne 
napełnienie – niepełny wyrzut (b) oraz niepełne napełnienie – pełny wyrzut (c) 
przedstawia rysunek 21. Zapisy te zostały wykonane dla poziomu hematokrytu 
HCT=53, częstości HR=40. Linie pionowe oznaczają fazę wyrzutu krwi z komory. 
Początek i koniec wyrzutu odpowiada odpowiednio otwarciu i zamknięciu zastawki 
wylotowej. Na zapisie (b) wyraźnie widać zależność sygnału REO od zmian objętości 
komory. Zmiana amplitudy sygnału REO na odcinku wstępującym, który jest 
ograniczony skrajnymi punktami plateau na przebiegach ciśnień koreluje z objętością 
wyrzutową komory. Jak widać zapisy (a) i (c), przy pełnym wyrzucie charakteryzują się 
występowaniem oscylacji pod koniec fazy wyrzutu. Jest to zjawisko bardzo 
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niekorzystne z punktu widzenia analizy sygnału bioimpedancyjnego. Duże oscylacje 
występujące w końcowej fazie wyrzutu powodują brak możliwości oznaczenia 
przyrostu impedancji odpowiadającej całkowitej zmianie objętości komory. 

W celu znalezienia źródła oscylacji na zapisach sygnałów porównano je z zapisami 
uzyskanymi przy wykorzystaniu hybrydowego modelu układu obwodowego 
wykonanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie [22]. 
Skomplikowana budowa części hydraulicznej modelu (Rys. 22) uniemożliwia niestety 
przeprowadzanie badań z wykorzystaniem krwi, przez co niemożliwe było wykonanie 
pomiaru impedancyjnego.  

Rys. 22. Widok stanowiska badawczego z hybrydowym modelem układu obwodowego, 
komorą VAD wraz układem przepływowym 

Jednoczasowe sygnały ciśnień P2 w komorze i P3 króćcu wylotowym oraz przepływu 
FLOW w króćcu wylotowym przedstawia zapis (d) na rysunku 21. Dzięki zastosowaniu 
modelu hybrydowego bardziej zbliżonego do naturalnego układu naczyniowego 
wyeliminowane zostały zjawiska odbicia fali wypływającej z komory. Źródłem 
niekorzystnych oscylacji był więc sposób symulacji obciążenia obwodowego  
w eksperymentalnym układzie przepływowym w postaci klemy zaciśniętej na kaniuli 
wylotowej (Rys. 20). Na podstawie tej obserwacji wyciągnięto wniosek, że przy 
implantacji komory w żywym obiekcie należy spodziewać się zapisów sygnałów 
pozbawionych tego typu zniekształceń. 

Proteza serca jest implantowana najczęściej pomiędzy komorą a tętnicą u wylotu 
komory serca. Powstaje w ten sposób równoległy kanał przepływu krwi. Naturalne 
serce wraz z kaniulą napływową i wypływową stanowią równoległą gałąź przepływu 
prądu aplikacyjnego, a mierzona impedancja krwi w komorze krwistej jest 
bocznikowana impedancjami krwi w naturalnym sercu i w kaniulach. Składowa 
zmienna impedancji wywołana pracą naturalnego serca może mieć wpływ na kształt 
sygnału bioimpedancyjnego. Przeprowadzono eksperymentalną symulację wpływu 
niewydolnej komory naturalnego serca na sygnał bioimpedancyjny [21]. W tym celu 
zbudowany został układ krążenia in-vitro (Rys. 23), składający się z dwóch komór 
wspomagania: jedna pracująca jako niewydolne serce - wspomagana, druga jako 
komora wspomagająca. Układ odzwierciedlał proces równoległego, mechanicznego 
wspomagania serca pacjenta pompą pulsacyjną. Długość drenów łączących komorę 
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wspomagającą z układem była zbliżona do długości kaniul stosowanych klinicznie do 
połączenia komory z naturalnym sercem. 

Rys. 23. Schemat blokowy układu przepływowego z dwoma komorami: wspomaganą  
i wspomagającą 

Cykl pracy komory VAD może być synchronizowany z rytmem naturalnego serca za 
pomocą detektora zespołów QRS. Uzyskuje się wtedy bardziej optymalne warunki 
wspomagania, dzięki którym możliwa jest nawet regeneracja naturalnego serca 
pacjenta. Jednak często w praktyce klinicznej synchronizacja nie jest możliwa, na 
przykład na skutek braku detekcji zespołów QRS spowodowanej znaczącym 
pogorszeniem jakości lub brakiem sygnału EKG na wejściu detektora (dotychczas 
stosowany był sygnał z powierzchni ciała pacjenta). 

Rys. 24. Praca komór wspomaganej i wspomagającej w trybie synchronicznym 

Podczas eksperymentów na stanowisku przepływowym sterowanie komorami 
wspomaganą i wspomagającą odbywało się ze sterownika POLPDU-402 
umożliwiającego zarówno synchroniczną, jak i asynchroniczną pracę dwóch komór. 
Zapisy sygnałów, gdy komory pracowały w trybie synchronicznym z opóźnieniem 
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komory wspomagającej o 20 % okresu pracy komory wspomaganej przedstawia 
rysunek 24. Synchronizację cyklu pracy obu komór uzyskano za pomocą sygnału EKG  
z biogeneratora. Pomiary przeprowadzono dla dwóch objętości wyrzutowych komory 
wspomaganej przy pracy komory wspomagającej w trybie pełne napełnianie – pełny 
wyrzut.  

Jak widać wpływ ilości krwi wyrzucanej przez komorę wspomaganą w pomijalnym 
stopniu wpływa na kształt sygnału bioimpedancyjnego i jego amplitudę. Oznacza to, że 
„bocznikowanie” impedancji komory wspomagającej przez krew w komorze 
wspomaganej i kaniulach nie wpłynie na pomiar objętości wyrzutowej komory 
wspomagającej, jeżeli pomiar będzie oparty na analizie impedancji na odcinku 
wstępującym sygnału REO. Jednakże zaobserwowano, że mierzona całkowita 
impedancja ulega zmianie (zmniejszeniu), dlatego konieczne jest wykonywanie 
kalibracji w układzie docelowym. 

W przypadku braku synchronizacji pracy komór spodziewano się znacznego 
zniekształcenia sygnału REO i tłumienia jego amplitudy na skutek nakładania się fazy 
wyrzutowej z komory wspomaganej i wspomagającej. Potwierdzają to zapisy sygnałów 
uzyskane podczas pomiarów (Rys. 25). 

Rys. 25. Praca komór wspomaganej i wspomagającej przy braku synchronizacji 

Widoczne zniekształcenia przebiegów ciśnień utrudniają precyzyjne określenie 
punktów charakterystycznych na sygnale REO. Zjawiska te mogą praktycznie 
uniemożliwić ocenę objętości wyrzutowej komory wspomagającej, a na pewno 
wpływają na jej dokładność. Wyniki eksperymentu sugerują, że wiarygodny pomiar 
objętości wyrzutowej możliwy jest jedynie, gdy cykl pracy naturalnego serca oraz 
komory wspomagającej będą zsynchronizowane oraz fazy wyrzutu nie będą się 
czasowo pokrywały. Jednak rzeczywiste warunki pomiaru można stworzyć tylko  
w eksperymencie na obiekcie żywym. Zatem dla ostatecznej oceny warunków 
przeprowadzenia pomiaru wykonanie takiego eksperymentu było nieodzowne. 
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Podstawę metody impedancyjnej w zastosowaniach biomedycznych stanowi wzór 
Nyboer’a (1) [15]: 
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  (1) 

Wzór opisuje zmianę impedancji ΔZ wywołaną zmianą objętości ΔV na skutek napływu 
krwi do obszaru o długości L. Parametry elektryczne krwi są uwzględnione poprzez 
rezystywność osocza ρ, której wartość przyjmuje się jako 0,63 Ωm. Z0 stanowi 
impedancję  krwi w badanym obszarze przy braku zmian objętościowych,  
tzw. impedancję bazową. Opracowany przez Nyboer'a wzór oparty jest następujących 
założeniach: 

 badany obszar modelowany jest za pomocą walca wypełnionego krwią o stałej 
rezystywności, 

 pod wpływem dopływu krwi zmienia się objętość walca, ale jedynie w kierunku 
promieniowym, a jego długość nie ulega zmianie,  

 średnica walca powiększa się jednocześnie w całym badanym obszarze, 

 prąd jest aplikowany w kierunku osi walca, a gęstość prądu jest jednakowa  
w całym obszarze.  

W kardiografii impedancyjnej (ICG) umożliwiającej nieinwazyjne oznaczenie objętości 
wyrzutowej (SV) naturalnego serca, pomiar przeprowadzany jest na klatce piersiowej 
pacjenta, obejmując obszar serca, aorty i tętnicy płucnej. Najprostszy model przyjęty 
przez Kubicka opisuje badany obszar za pomocą walca [16]. Założono, że uzyskiwana 
fala zmian impedancji wynika jedynie ze zmian objętościowych w sercu i dużych 
naczyniach krwionośnych, oraz że rezystywność krwi w trakcie przepływu jest stała. 
Jednakże ΔZ we wzorze (1) jest wartością zmiany impedancji, która występowałaby, 
gdyby równocześnie z napływem krwi do badanego obszaru nie następował jej odpływ.  

Rys. 26. Sposób wyznaczania rzeczywistej zmiany impedancji stosowany w kardiografii 
impedancyjnej 
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W rzeczywistym układzie krwionośnym fala tętna rozprzestrzenia się z sposób ciągły. 
Na początku fazy wyrzutu występuje wzmożony napływ krwi, następnie napływ maleje, 
a przewagę uzyskuje odpływ. Dlatego maksymalna wartość zmiany impedancji na 
przebiegu krzywej bioimpedancyjnej jest wartością zaniżoną [23]. W celu określenia 
rzeczywistej zmiany impedancji zastosowano ekstrapolację zbocza narastającego 
krzywej bioimpedancyjnej zakładając, że dopływ krwi podczas wyrzutu ma dominujący 
wpływ na kształt cyklu kardioimpedancyjnego. Na rysunku 26 przedstawiono 
elektrokardiogram EKG, przebieg ciśnienia w aorcie Paorta, krzywą zmian impedancji 
REO oraz pochodną krzywej bioimpedancyjnej ICG. Rysunek prezentuje również 
sposób wyznaczania rzeczywistej zmiany impedancji ∆Z 

Stosując proste przekształcenia matematyczne uzyskuje się zależność (2): 
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gdzie: dZ/dt – amplituda fali skurczowej na przebiegu pochodnej krzywej 
bioimpedancyjnej, VET – czas trwania fazy wyrzutowej. 

Korzystając z zależności (1) i (2) uzyskuje się wzór Kubicka (3), który stanowi podstawę 
oznaczania objętości wyrzutowej serca metodą bioimpedancyjną: 
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W celu obliczenia dZ/dt oraz VET konieczne jest wyznaczenie punktów 
charakterystycznych B, C i X na pochodnej krzywej bioimpedancyjnej (Rys. 26), która 
stała się podstawowym sygnałem kardioimpedancyjnym zwanym ICG. 

Proste modele stanowiące podstawę kardiografii impedancyjnej nie uwzględniają 
wielu czynników charakteryzujących zmiany impedancji krwi w komorze krwistej 
protezy wspomagania serca. Komora krwista o skomplikowanym kształcie zależnym od 
położenia membrany, w trakcie pracy zmienia swoją objętość. Elektrody pomiarowe są 
w stałym położeniu, więc zmianie ulega jedynie przekrój obszaru przewodnika,  
a impedancja rośnie wraz ze zmniejszaniem się objętości krwi w komorze. Należy brać 
pod uwagę zjawisko zmian rezystywności krwi w początkowej i końcowej fazie 
wyrzutu. Fakt, że pomiar impedancji realizowany jest w ograniczonym obszarze 
komory krwistej i nie obejmuje innych elementów układu krążenia, upraszcza analizę 
występujących zjawisk. Opierając się na wynikach eksperymentów można przyjąć, 
że efekt „bocznikowania" impedancji komory przez naturalne serce i układ naczyniowy, 
gdy fazy wyrzutu serca i komory nie pokrywają się, wpływa jedynie na wartość 
amplitudy sygnału bioimpedancyjnego.  

Rysunek 27 przedstawia zapisy: ciśnienia P3 i przepływu FLOW w króćcu wylotowym 
komory oraz sygnału bioimpedancyjnego REO. Porównanie kształtów sygnału REO 
rejestrowanego w komorze wspomagania oraz z klatki piersiowej pacjenta, a także 
ciśnień w króćcu wylotowym komory i w aorcie (Rys. 26 i Rys. 27) uwidacznia różnice  
w charakterze zmian sygnałów na początku i końcu fazy wyrzutowej [24]. W przypadku 
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sygnału kardioimpedancyjnego REO o wygładzonych kształtach, metoda oparta na 
analizie pochodnej ICG pozwala na dokładne wyznaczenie położenia punktów 
charakterystycznych (Rys. 26). Rejestrowane sygnały nie są zniekształcone przez 
zjawisko zmiany rezystywności krwi w trakcie otwierania i zamykania zastawki 
wylotowej. 

Rys. 27. Położenie punktów charakterystycznych podczas cyklu pracy komory 

Dynamiczne zmiany ciśnienia podczas otwierania i zamykania zastawek w komorze 
wspomagania serca powodują, że przepływ krwi nie jest laminarny i występują lokalne 
turbulencje. Zmiany orientacji przestrzennej erytrocytów podczas przepływu 
turbulentnego mają wpływ na rezystywność krwi. Dlatego w podokresach otwierania  
i zamykania zastawek na sygnał bioimpedancyjny wpływają zarówno zmiany 
objętościowe, jak i zmiany parametrów elektrycznych krwi wywołane przez zmianę 
orientacji przestrzennej erytrocytów. Sygnał bioimpedancyjny w tych podokresach nie 
nadaje się do oceny objętości komory. 

Do wyznaczenia punktów charakterystycznych sygnału bioimpedancyjnego 
określających zakres zmian impedancji związany ze zmianą objętości komory, 
konieczna jest jednoczasowa rejestracja sygnałów ciśnień w komorze krwistej lub  
w króćcu wylotowym. Punkty 1 i 4 na sygnale bioimpedancyjnym REO (Rys. 27), 
odpowiadają skrajnym punktom plateau na przebiegu ciśnienia w króćcu wylotowym. 
Określają one zakres zmian impedancji krwi związany z przemieszczaniem się 
membrany, a więc ze zmianą objętości komory krwistej. Przy określaniu położenia 
punktów charakterystycznych 1 i 4 pomija się podokresy fazy wyrzutu charakteryzujące 
się dużymi zmianami ciśnienia. Punkt 3 wyznacza wartość impedancji bazowej Z0 
zależną od objętości napełnionej komory i jej częstości pracy. Punkty 2 i 7 na sygnale 
przepływu (Rys. 27) w trakcie eksperymentów służyły do dokładnego określenia 
momentu rozpoczęcia i zakończenia fazy wyrzutu oraz do obliczenia referencyjnej 
wartości objętości wyrzutowej komory (z wykorzystaniem referencyjnego pomiaru fali 
przepływu). 

Istotne jest, że w trakcie trwania podokresu izobarycznego fazy wyrzutowej następuje 
jedynie wypływ krwi z komory, a więc zmiana impedancji wiernie odzwierciedla zmiany 
objętości komory. Nie występują zjawiska jednoczesnego dopływu i odpływu krwi 
charakterystyczne dla pomiarów kardioimpedancyjnych z powierzchni ciała pacjenta, 
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które powodują konieczność korygowania zaniżonej zmiany impedancji ∆Z. Dlatego 
oznaczanie objętości wyrzutowej komory wspomagania może być oparte wprost na 
sygnale bioimpedancyjnym. 

Zależność (4) przedstawia wyznaczony wzór służący do obliczenia objętości wyrzutowej 
komory krwistej na podstawie oznaczonych na sygnale bioimpedancyjnym punktów 
charakterystycznych: 

 
2
0

imp
Z

Z
SV


  (4) 

gdzie:  SVimp -  objętość wyrzutowa komory wspomagania serca, 

 α -  współczynnik kalibracyjny zależny od parametrów układu 
przepływowego i hematokrytu, 

 Z -  średni przyrost impedancji w trakcie fazy wyrzutowej krwi z komory 
krwistej, określany na podstawie punktów 1 i 4 na reogramie, 

 Z0 -  impedancja bazowa, określana przez wartość sygnału REO w punkcie 3.  

Wykorzystując opracowany algorytm analizy sygnału bioimpedancyjnego uzyskanego  
z części krwistej komory wspomagania i stosując wyznaczony wzór (4) obliczono 
objętość wyrzutową SVimp komory dla 69 zapisów sygnałów zgromadzonych podczas 
eksperymentów [24]. Wszystkie zapisy wykonane były na laboratoryjnym modelu 
przepływowym in-vitro przy różnych konfiguracjach układu przepływowego i różnym 
hematokrycie oraz różnych objętościach wyrzutowych komory. Uzyskane wyniki 
przedstawiono na rysunku 28. 

Rys. 28. Wykres zgodności SVimp w odniesieniu do SVref oraz wykres Bland'a-Altman'a 

Na rysunku 28a umieszczono wykres zgodności objętości wyrzutowej SVimp  
w odniesieniu do objętości SVref  obliczonej na podstawie sygnału FLOW  
z ultradźwiękowego miernika objętościowego natężenia przepływu. Współczynniki 
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korelacji wyznaczone dla wyników z poszczególnych eksperymentów różnią się od 
siebie od r=0,94 dla wyników z eksperymentu 6, do r=0,99 dla wyników  
z eksperymentu 7. Dla wszystkich wyników uzyskano wysoką wartość współczynnika 
korelacji r=0,98. Na rysunku 28b przedstawiono wykres Bland'a-Altman'a różnic  
w wartościach objętości wyrzutowych wyznaczonych metodą impedancyjną  
i na podstawie pomiaru referencyjnego. Odchylenie standardowe wyników od wartości 
średniej wyniosło SD = 3,5 ml. Największe błędy pomiaru występują dla małych 
wartości objętości wyrzutowej. Można je uzasadnić bardzo małą amplitudą zmian 
impedancji i zwiększonym wpływem turbulencji przepływu występujących  
w podokresach wyrzutu charakteryzujących się dużymi zmianami ciśnienia w komorze. 

Opisane laboratoryjne badania eksperymentalne wykazały, że możliwe jest 
wykorzystanie okresowych zmian sygnału bioimpedancyjnego, wynikających ze zmian 
objętości komory VAD, do oznaczenia jej objętości wyrzutowej. Amplituda fali 
impedancji w fazie napełniania i wyrzutu koreluje z objętością krwi w komorze. Jednak 
dynamiczne zmiany ciśnienia podczas otwierania i zamykania zastawek powodują 
powstawanie przepływu turbulentnego. W podokresach otwierania i zamykania 
zastawek sygnał bioimpedancyjny nie może być wykorzystywany do oceny objętości 
komory. Wyniki badań wskazują, że wiarygodna ocena objętości komory możliwa jest 
jedynie, gdy cykl pracy biologicznego serca oraz komory wspomagającej będą 
zsynchronizowane oraz fazy wyrzutu nie będą się czasowo pokrywały. 

Opracowany na podstawie danych eksperymentalnych algorytm analizy umożliwia 
oznaczanie punktów charakterystycznych sygnału bioimpedancyjnego określających 
zakres zmian impedancji związany ze zmianą objętości komory. Uzyskane w ten sposób 
dane pomiarowe umożliwiają obliczenie wartości objętości wyrzutowej dla każdego 
cyklu pracy komory. Na uwagę zasługuje duża zgodność wyników uzyskanych metodą 
bioimpedancyjną w odniesieniu do pomiarów referencyjnych. Fakt ten potwierdza, że 
został wypracowany właściwy algorytm oznaczania punktów charakterystycznych na 
sygnale bioimpedancyjnym oraz zaproponowano poprawny wzór empiryczny do 
obliczania objętości wyrzutowej. Jednak do ostatecznego potwierdzenia możliwości 
wykorzystania tej metody konieczne jest przeprowadzenie eksperymentów na żywym 
obiekcie, gdy komora wspomaga naturalne serce w rzeczywistym układzie 
naczyniowym.  

Opracowania dotyczące impedancyjnego pomiaru objętości wyrzutowej komory 
wspomagania serca uzyskane podczas realizacji Programu stały się przedmiotem 
zgłoszeń o ochronę w Urzędzie Patentowym: 

 "Sposób pomiaru sygnału elektrycznej  impedancji krwi oraz układ pomiarowy 
sygnału elektrycznej impedancji krwi"; nr zgłoszenia: P.397887, 

 "Sposób wyznaczenia objętości wyrzutowej"; nr zgłoszenia: P.397888. 

Tematyka i wyniki przeprowadzonych badań zostały upowszechnione na konferencjach 
i w publikacjach:  

 Sobotnicki A., Pałko T., Mocha J., Czerw M., Gibiński P., Gawlikowski M.: 
Wykorzystanie metody bioimpedancyjnej do pomiaru objętości wyrzutowej protezy 



Metody pomiaru istotnych parametrów biomedycznych w protezie serca oraz ich techniczna implementacja 

311 

serca, XVI Krajowa Konferencja "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", 
Warszawa, 2010, ss. 269, 

 Sobotnicki A., Pałko T., Mocha J., Czerw M.: Evaluation of volumetric parameters  
of the ventricular assist device using bioimpedance method, Journal of Medical 
Informatics and Technologies MIT, Computer Systems Dept. University of Silesia, 
vol. 19, ISSN 1642-6037, ss. 117-123, 2012, 

 Sobotnicki A., Gacek A., Pałko T., Mocha J., Badura G., Czerw M.: Determination  
of stroke volume of the ventricular assist device using bioimpedance method, 
Journal of Medical Informatics and Technologies MIT, Computer Systems Dept. 
University of Silesia, 2013. 

2.4. Sprzętowa detekcja zespołów QRS 

W celu zapewnienia synchronicznej pracy komory wspomagającej z sercem pacjenta, 
opracowano układ rejestracji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) wraz z układem 
detekcji zespołów QRS odpowiadających momentowi pobudzenia komór do skurczu. 
Czas między wystąpieniem zespołu QRS a początkiem fazy wyrzutu serca biologicznego 
zależy od częstości rytmu i wynosi tylko kilkadziesiąt milisekund [23]. W związku z tym 
możliwe są jedynie sprzętowe realizacje detektorów zespołów QRS, które zapewnią 
opóźnienie detekcji na minimalnym poziomie. Przyjęto założenie, że opóźnienie 
detekcji nie może przekraczać 20 ms od wystąpienia załamka R.  

Względem impulsu sygnalizującego wystąpienie zespołu QRS, możliwe jest ustalenie 
czasu opóźnienia fazy tłoczenia komory wspomagającej, w taki sposób aby 
następowała ona synchronicznie z fazą wyrzutu serca wspomaganego pacjenta. Aby 
zapewnić odpowiednią wysoką jakość synchronizacji, sygnał EKG musi być w sposób 
pewny i niezawodny dostarczany do wejścia detektora. Doświadczenia Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w wieloletnim wspomaganiu pacjentów, jednoznacznie 
wskazują, że pobieranie sygnału EKG z powierzchni ciała nie zapewnia wymaganych 
wysokich parametrów sygnału. Dlatego podjęto decyzję o wykorzystaniu sygnału EKG 
pobieranego z elektrod epikardialnych bezpośrednio z powierzchni serca pacjenta. 
Optymalny dla realizacji detekcji jest sygnał znad lewej komory, charakteryzujący się 
wysokim załamkiem R i niskim załamkiem T.  

 

Rys. 29. Przykładowy zapis epikardialnego sygnału EKG wraz z impulsami sprzętowej 
detekcji zespołów QRS 

Odbiór sygnału dwoma elektrodami nasierdziowymi, przy wysokim współczynniku 
tłumienia sygnału wspólnego i niskiej impedancji przejścia tkanka-elektroda, zapewnia 
czysty sygnał. Problemem jest jednak zapewnienie długoczasowej wysokiej jakości 
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rejestrowanego sygnału elektrodami nasierdziowymi. Konieczne jest zatem 
opracowanie dedykowanych do tego celu elektrod. Tymczasowo możliwe jest 
wykorzystanie elektrod używanych krótkoczasowo do zabezpieczenia pacjentów po 
operacjach kardiochirurgicznych. Przykład epikardialnego sygnału EKG przedstawiono 
na rysunku 29. 

Zebrane sygnały epikardialne pozwoliły na określenie wymogów dynamicznych 
wzmacniacza wejściowego toru EKG oraz samego detektora zespołów QRS. Przyjęto 
zakres zmienności amplitudy sygnału w przedziale 1 ÷ 30 mV (30 dB), zakres 
zmienności rytmu w przedziale 30 ÷ 180 bpm, napięcie składowej stałej związanej  
z potencjałem elektrodowym na poziomie maksymalnym ±500 mV. Ponadto 
opracowany detektor zespołów QRS musi być odporny na impulsy implantowanego 
stymulatora serca. Przyjęto, że amplituda impulsów stymulatora mieści się  
w przedziale wartości 20 ÷ 1000 mV, zaś czas trwania impulsu w przedziale 0,1 ÷ 2 ms. 

Do budowy detektora, ze względu na wymóg minimalizacji jego gabarytów, 
zastosowano analogową matrycę programowalną FPAA (ang. Field Programmable 
Analog Array) firmy Anadigm [25, 26]. Schemat blokowy opracowanego toru 
wejściowego oraz detektora zespołów QRS przedstawiono na rysunku 30. 

 

Rys. 30. Budowa opracowanego toru rejestracji sygnału EKG oraz detekcji  
zespołów QRS 

Sygnał wejściowy z elektrod epikardialnych zostaje wstępnie wzmocniony  
w specjalizowanym scalonym wzmacniaczu różnicowym, który zapewnia wysokie 
tłumienie sygnału wspólnego. Następnie sygnał o poziomie odpowiednim dla pracy 
detektora w szerokim zakresie zmian amplitudy sygnału wejściowego, zapewniony jest 
przez wzmacniacz z automatyczną regulacją wzmocnienia. Do realizacji wzmacniacza  
z automatyczną regulacją wzmocnienia został zastosowany specjalizowany wzmacniacz 
scalony. Nie zdecydowano się na wykorzystanie w tym celu wzmacniacza dostępnego 
w zasobach układu FPAA, ze względu ograniczoną dynamikę sygnału wejściowego, 
którą oferował przy zachowaniu jakości sygnału na odpowiednim poziomie (dynamika 

na poziomie 26 dB, przy wymaganej przez detektor dynamice na poziome 30 dB). 

Wzmacniacz wejściowy zapewnia filtrację dolnoprzepustową o częstotliwości odcięcia 
10 kHz. Szeroki zakres przenoszonych częstotliwości sygnału EKG niezbędny jest  
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ze względu na konieczność detekcji impulsu stymulatora, która realizowana jest  
w klasyczny sposób z wykorzystaniem układu różniczkującego. Detektor impulsu 
stymulatora został zrealizowany z wykorzystaniem zasobów układu FPAA. 

Sposób detekcji zespołów QRS opiera się na klasycznej zasadzie komparacji sygnału 
wejściowego z adaptacyjnie uzyskiwanym sygnałem odniesienia, będącym 
uśrednionym sygnałem wyjściowym z detektorów wartości szczytowej sygnału 
wejściowego. Na uwagę zasługuje fakt, zastosowania dwóch detektorów szczytowych 
o różnych stałych czasowych. Rozwiązanie to umożliwia poprawną pracę detektora  
w szerszym zakresie częstości rytmu oraz zwiększą pewność detekcji zespołów 
patologicznych. 

Wzmocniony sygnał EKG podawany jest na filtr górnoprzepustowy, a następnie na 
wejście aktywnego prostownika dwupołówkowego. Następnie sygnał filtrowany jest  
w filtrze dolnoprzepustowym oraz podawany na wejścia detektorów szczytowych oraz 
komparatora. Detektory szczytowe nie zostały zaimplementowane w układzie FPAA 
głównie ze względu na jego ograniczone zasoby, ale również na problemy z uzyskaniem 
wymaganej dokładności. Do sygnału wyjściowego z detektorów szczytowych 
dodawane jest niewielkie napięcie stałe ustalające wstępny próg detekcji. Źródło 
napięcia wstępnego progu detekcji zostało zaimplementowane w FPAA. Umożliwia to 
wykorzystanie możliwości dynamicznej rekonfiguracji układu FPAA [27] do ustalenia 
wartości tego napięcia w sposób całkowicie cyfrowy (z wykorzystaniem 
współpracującego z FPAA mikrokontrolera), bez użycia zawodnych mechanicznych 
elementów regulacyjnych.  

Wyjściowy sygnał detekcji uzyskiwany jest po wyeliminowaniu ewentualnej detekcji 
impulsu stymulatora jako zespołu QRS. Operacja ta wraz z formowaniem impulsu 
wyjściowego (o zadanym czasie trwania) odbywa się we współpracującym  
z detektorem mikrokontrolerze. Sterownik sztucznej komory wymaga impulsu 
synchronizującego o ujemnej polaryzacji i czasie trwania 200 ms, w którym 
momentowi detekcji zespołu QRS odpowiada zbocze opadające. Sygnał ten po 
przejściu przez barierę galwaniczną wprowadzany jest do jednostki sterującej pracą 
komory wspomagającej sztucznego serca. 

Testowy sygnał EKG

Impulsy sprzętowej detekcji zespołów QRS

Impulsy detekcji stymulatora

Poprawny sygnał detekcji zespołów QRS

 

Rys. 31. Impulsy detekcji zespołów QRS dla przebiegu testowego zgodnego z normą 
PN-EN 60601-2-27 
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Wstępne badania opracowanego detektora zespołów QRS przeprowadzono zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 60601-2-27 [28]. Przebieg testowy podany na wejście 
detektora zawiera w tym przypadku również impulsy stymulatora. Wyniki detekcji dla 
sygnału testowego przedstawiono na rysunku 31.  

Weryfikację działania detektora zespołów QRS przeprowadzono z wykorzystaniem 
jedenastu zapisów epikardialnego sygnału EKG, pochodzących od pacjentów po 
operacjach kardiologicznych. Uzyskane zapisy poddane zostały ocenie eksperckiej w 
celu określenia zespołów normalnych oraz patologicznych, jak również identyfikacji 
zapisów, które odrzucono ze względu na zbyt niską jakość (np. brak stabilnego 
podłączenia elektrod do rejestratora). 

Opracowany detektor zespołów QRS okazał się niewrażliwy na chwilowe znaczne 
zmiany rytmu oraz amplitudy sygnału (Rys. 32). Odnotowano jeden przypadek gdy 
zespół prawidłowy nie został wykryty w sytuacji bardzo dużej zmienności rytmu. 

 

Rys. 32. Impulsy detekcji zespołów QRS dla rzeczywistego sygnału epikardialnego  
o znaczących chwilowych zmianach amplitudy oraz rytmu 

W przypadku pobudzeń o odmiennym charakterze od zespołów rytmu wiodącego, 
których przykład przedstawiono na rysunku 33, o dużej zmienności i amplitudzie 
następowała ich poprawna detekcja. W jednym przypadku pobudzenia 
przedwczesnego o małej amplitudzie występującego bezpośrednio za załamkiem T, 
zaobserwowano brak detekcji zespołu odmiennego. 

 

Rys. 33. Przykład prawidłowej detekcji zespołów patologicznych 
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Ponadto zaobserwowano, że wykryty przez detektor został przedwczesny zespół 
komorowy PVC typu R/T (Rys. 34).  

 

Rys. 34. Przykład detekcji przedwczesnego zespołu komorowego 

Na rysunku 35 przedstawiono detekcję zespołów QRS w przypadku chwilowego braku 
kontaktu elektrod z wejściem toru EKG. 

 

Rys. 35. Przykład detekcji w przypadku przerwy w obwodzie elektrod 

Skuteczność detekcji wykazano statystycznie na podstawie wszystkich zebranych 
rzeczywistych zapisów z elektrod epikardilanych – analiza wszystkich przypadków ze 
względu na ograniczone ramy niniejszej publikacji nie będzie w tym miejscu 
przytaczana. Parametry skuteczności detekcji wyrażone zostały poprzez 
znormalizowany parametr czułości Se (procent wykrytych zdarzeń) i dodatniej 
predykcji +P (procent rzeczywiście wykrytych QRS), które to parametry dla 
opracowanego detektora przekraczały 99%. Poprawna detekcja następowała w całym 
zakresie założonych zmian rytmu oraz zmian amplitudy sygnału wejściowego.  

Opracowany tor rejestracji sygnału EKG z elektrod epikardialnych oraz detektor 
zespołów QRS po pozytywnej weryfikacji został dopuszczony do eksperymentu na 
zwierzęciu, którego celem było ostateczne potwierdzenie skuteczności 
zaproponowanych rozwiązań. 

Opracowany układ do pomiaru sygnału EKG oraz detekcji zespołów QRS uzyskany 
podczas realizacji Programu stał się przedmiotem zgłoszenia o ochronę w Urzędzie 
Patentowym: 
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 "Bezopóźnieniowy sposób detekcji zespołów QRS i miniaturowy detektor zespołów 
QRS, głównie do synchronizacji pracy urządzeń wspomagających pracę serca";  
nr zgłoszenia: P.392622. 

Tematyka i wyniki przeprowadzonych badań zostały upowszechnione w publikacji:  

 Mocha J., Sobotnicki A., Czerw M., Gibiński P.: QRS complexes detector for 
synchronization of ventricular assist device, Journal of Medical Informatics and 
Technologies Vol.16/2010, ISSN 1642-6037, ss. 35-41. 

3. Wieloparametrowy układ pomiarowy 

3.1. Konstrukcja wieloparametrowego układu pomiarowego 

Na potrzeby prowadzonych eksperymentów weryfikujących opracowane metody 
pomiarowe, powstał wieloparametrowy układ pomiarowy, umożliwiający pomiar 
czterech wartości ciśnień, sygnału EKG z elektrod epikardialnych, wartości saturacji 
oraz surowej fali pletyzmograficznej dla światła czerwonego i podczerwonego oraz 
sygnału bioimpedancyjnego mierzonego pomiędzy pierścieniami zastawek komory 
wspomagającej. 

Docelowo układ pomiarowy ma być montowany bezpośrednio na czaszy 
pneumatycznej komory wspomagającej. Następnie sygnał ma być transmitowany 
łączem szeregowym do jednostki sterującej komory. Na etapie uruchamiania  
i testowania przyjęto założenie o budowie układu pomiarowego również składającego 
się dwóch części: pomiarowej oraz interfejsowej, umieszczonych w dwóch 
niezależnych obudowach. 

Dla wieloparametrowego układu pomiarowego przyjęto wymagania jak dla 
pojedynczego wielofunkcyjnego obwodu aplikacyjnego typu CF, który tworzą elektrody 
EKG i pierścienie zastawek (galwanicznie połączone z sercem pacjenta) oraz czujniki 
ciśnienia krwi, powietrza sterującego i czujnik saturacji krwi (nie mające galwanicznego 
połączenia z pacjentem), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60601-1 [29]. 

Przy docelowym montaży układu pomiarowego wraz z czujnikami bezpośrednio na 
komorze wspomagającej, należy uwzględnić, że elementy te traktowane są jak 
obudowa części aplikacyjnej o wytrzymałości napięciowej izolacji minimum 1,5 kV. 
Moduł interfejsowy musi być z kolei wyposażony w barierę galwaniczną separującą 
część aplikacyjną od potencjałów obwodów pośrednich w stosunku do 
niebezpiecznych obwodów sieciowych izolacją wzmocnioną o wytrzymałości 
minimalnej 4 kV. Schemat blokowy wieloparametrowego układu pomiarowego 
przedstawiono na rysunku 36. 

Układem nadrzędnym, sterującym pracą torów pomiarowych oraz odpowiedzialnym za 
kondycjonowanie sygnałów w postaci cyfrowej oraz ich wysyłanie poprzez łącze 
szeregowe do części interfejsowej, jest mikrokontroler rodziny MSP430 firmy Texas 
Instruments. Do realizacji pomiaru saturacji wykorzystano gotowy moduł OEM 
oksymetru BCI 31392B, przy czym moduł zmodyfikowano w taki sposób, aby możliwa 
była obserwacja nieprzetworzonej „surowej” fali pletyzmograficznej. Wymagało to 
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również skonstruowania analogowego układu przetwarzającego, którego sygnał 
wyjściowy „surowej” fali pletyzmograficznej mógł zostać przetworzony na postać 
cyfrową. 

 

Rys. 36. Schemat blokowy wieloparametrowego układu pomiarowego 

Kanały galwanicznie podłączone z pacjentem, a więc kanały EKG oraz pomiarów 
bioimpedancyjnych, wyposażono w zabezpieczenie przed skutkami działania impulsu 
defibrylującego. Zabezpieczenie zbudowane jest typowo i składa się z dwóch stopni 
ograniczających, z czego pierwszy zawiera iskrowniki gazowe, zaś drugi elementy 
półprzewodnikowe. Moduł pomiarowy wyposażony został w przewody umożliwiające 
podłączenie do epikardialnych elektrod EKG oraz pierścieni zastawek (tor pomiarów 
bioimpedancyjnych), jak również złącza umożliwiające podłączenie czterech 
zintegrowanych czujników ciśnienia oraz elementów optycznych pulsoksymetru. 
Widok zmontowanej części pomiarowej przedstawiono na rysunku 37. 

 

Rys. 37. Widok zmontowanej części pomiarowej 

Schemat blokowy części interfejsowej przedstawiono na rysunku 38. Głównym 
zadaniem części interfejsowej jest zapewnienie poprzez wzmocnioną izolację 
galwaniczną o wytrzymałości minimalnej 4 kV połączenia (łącze szeregowe RS-485) 
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pomiędzy częścią pomiarową a komputerem klasy PC. Podłączenie do komputera 
zrealizowano z wykorzystaniem standardowego portu USB 2.0. Połączenie pomiędzy 
częścią pomiarową, a częścią interfejsową jest rozłączalne. Układ pomiarowy zasilany 
jest wprost z portu USB komputera. Ponadto izolowanym torem doprowadzono sygnał 
synchronizacji (detekcji zespołów QRS) zgodny z wymaganiami jednostki sterującej 
komory wspomagającej POLPDU. 

 

Rys. 38. Schemat blokowy części interfejsowej 

W część interfejsową wbudowano ponadto układ pomiaru ciśnienia atmosferycznego, 
niezbędny do korekcji mierzonego ciśnienia absolutnego do wartości ciśnienia 
względnego. Dane z części pomiarowej oraz dane z pomiaru ciśnienia atmosferycznego 
transmitowane są do komputera z wykorzystaniem jednego portu USB, przy czym 
transmisja odbywa się dwoma niezależnymi strumieniami danych. Do realizacji tej 
funkcji został wykorzystany specjalizowany konwerter interfejsu RS-232 (dwa 
niezależne kanały) na interfejs USB 2.0. Wartość zmierzonego ciśnienia absolutnego 
jest przetwarzana na wartość ciśnienia względnego przez aplikację pracującą na 
komputerze PC, wykorzystywaną do wizualizacji rejestrowanych sygnałów. 

 

Rys. 39. Widok zmontowanej części interfejsowej 

Cześć interfejsowa zamknięto w obudowie i wyposażono w złącze USB, złącze do 
podłączenia części pomiarowej oraz złącze do podłączenia sygnału synchronizującego 
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do sterownika POLPDU. Widok zmontowanej części interfejsowej przedstawiono na 
rysunku 39. 

Opracowany wieloparametrowy układ pomiarowy przebadany pod kątem 
bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą generalną PN-EN 60601-1, spełnia 
wymagania dla obwodu aplikacyjnego o stopniu ochrony CF oraz posiada wymaganą 
wytrzymałość napięciową bariery galwanicznej. Wartości zmierzonych prądów upływu 
w odniesieniu do wymogów normy przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Zmierzone prądy upływu części aplikacyjnej wieloparametrowego układu 
pomiarowego (odniesione do wartości normatywnych)

 

Norma 

Pomiar 
EKG1 EKG2 REO1 REO2 SpO2 P1 P2 P3 

Prąd pacjenta w stanie 
normalnym  

[µA] 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

0,2 

10 

0,1 

10 

0,1 

10 

0,1 

Prąd pacjenta w stanie 
uszkodzenia  

[µA] 

50 

13 

50 

13 

50 

13 

50 

13 

50 

3 

50 

3 

50 

2 

50 

2 

Prąd całkowity pacjenta   
[µA] 

50 

2,5 

Prąd całkowity w stanie 
uszkodzenia 

[µA] 

100 

13 

Prądy cząstkowe 
[µA] 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

2,5 

10 

0,1 

10 

0,1 

10 

0,1 

10 

0,1 

Prąd funkcji w stanie 
uszkodzenia 

[µA] 

100 

13 
3 3 3 3 

Przeprowadzono również wstępne badania kompatybilności elektromagnetycznej 
opracowanego układu pomiarowego. W szczególności skoncentrowano się na 
pomiarze emisji elektromagnetycznej układu pomiarowego (zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 55011) oraz jego odporności na pole elektromagnetyczne (zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-3). Badania kompatybilności 
elektromagnetycznej układu pomiarowego miały przede wszystkim za zadanie 
określenie bezpieczeństwa używania aparatury monitorującej funkcje życiowe  
w eksperymencie in-vivo i określenie możliwości spełnienia ostrych wymagań 
odporności dla urządzeń trzeciej klasy ryzyka przy docelowej realizacji układu. Trzeba 
wyraźnie stwierdzić, że badany obiekt swą konstrukcją odbiegał od docelowego układu 
pomiarowego, głównie ze względu na swoje gabaryty oraz nierozstrzygnięty ostateczny 
zakres funkcjonalny układów pomiarowych przewidzianych do wbudowania w komorę. 
Stąd szereg cech modułu: długie przewody do czujników, uniwersalne złącza do ich 
przyłączania, nadmiarowe układy umożliwiające wariantowe wykorzystanie modułu 
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oraz rezygnacja z miniaturyzacji, które z góry przekreślały możliwość osiągnięcie 
najwyższych parametrów w badaniach kompatybilności elekromagnetycznej. 

Przeprowadzone badania emisji elektromagnetycznej, przy włączonych wszystkich 
torach pomiarowych i transmisji danych do komputera PC, wykazały nieznaczne 
przekroczenie dopuszczalnych emisji dla klasy B, której wymagania docelowo układ 
pomiarowy musi spełniać. Spory odstęp od poziomów dopuszczalnych dla urządzeń 
klasy A pozwala oczekiwać znacznej redukcji emisji w docelowej miniaturowej 
konstrukcji (Rys. 40). Otrzymane wyniki pozwalały sądzić, że układ można bezpiecznie 
wykorzystać na sali operacyjnej podczas eksperymentu in-vivo bez obawy, że będzie 
zakłócał wykorzystywany tam sprzęt elektromedyczny.  

 

Rys. 40. Wyniki pomiaru emisji elektromagnetycznej części pomiarowej przeliczone na 
wartość ekwiwalentu dla poligonu otwartego OATS 

Badania odporności wieloparametrowego układu pomiarowego na pole 
elektromagnetyczne, przeprowadzono przy narażeniu falą o wartości 10 V/m 
modulowaną amplitudowo z częstotliwością 2 Hz, w zakresie częstotliwości od 80 MHz 
do 2,5 GHz. Badania wstępne przeprowadzono po podłączeniu do torów pomiarowych 
ekwiwalentu pacjenta, a następnie powtórzono je po podłączeniu do wejść 
pomiarowych zadajników sygnału biologicznego, które umieszczono w strefie nie 
narażonej bezpośrednio na działanie pola elektromagnetycznego. W przypadku 
czujników ciśnienia obserwowano zmianę wskazań czujnika mierzącego ciśnienie 
atmosferyczne – założono jego stabilność w czasie prowadzenia badania. Rejestrowane 
sygnały obserwowano z wykorzystaniem oprogramowania wizualizacyjnego, co 
umożliwiło na bieżąco oceniać wpływ zaburzeń na rejestrowane sygnały.  

Badania odporności wykazały poprawne działanie torów pomiaru ciśnienia. 
Wspomnieć należy, że z praktyki konstrukcyjnej wiadomo, że tory tego typu są słabo 
odporne nawet przy standardowym natężeniu 3 V/m. Potwierdziło to słuszność 
przyjętego rozwiązania zintegrowania czujnika z przetwornikiem analogowo-cyfrowym. 
Zarówno przy braku sygnału bioelektrycznego, jak i po jego podaniu na wejścia toru 
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EKG w pewnych zakresach częstotliwości obserwowano pojawienie się szumu, który 
nie przekraczał wartości 100 µV. Nie zaobserwowano żadnego wpływu tych zakłóceń 
na poprawność działania detektora zespołów QRS. Po podaniu na wejście 
pulsoksymetru sygnału z zadajnika wielkości bioelektrycznych obserwowano  
w pewnych zakresach częstotliwości wpływ zaburzeń na jakość odwzorowanie fali 
pletyzmograficznej. Nie odnotowano wpływu zaburzeń na numeryczne wartości 
mierzonej saturacji tlenowej oraz tętna. Szumy obserwowane w torze pomiaru 
impedancji krwi nie przekraczały wartości 1 Ω. Wspomnieć należy o doniesieniach 
literaturowych, w których wykazano odporność układów FPAA na zaburzenia  
o charakterze impulsowym [30]. Wyniki wykonanych badań odporności można uznać 
za wysoce satysfakcjonujące na tym etapie konstrukcji. 

W ramach prowadzonych prac opracowano również specjalizowane oprogramowanie, 
służące do wizualizacji, rejestracji oraz wstępnej analizy mierzonych sygnałów. 
Opracowane oprogramowanie umożliwiało prezentację wybranych sygnałów na tle 
siatki ortogonalnej, pomiar wybranych parametrów czasowych oraz realizację 
algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Rejestrowane sygnały zapisywane 
były w bazie danych programu, co umożliwiało ich późniejsze wykorzystanie i dalsze 
przetwarzanie.  

Wykonane testy współpracy toru EKG ze sterownikiem POLPDU i kalibracja wszystkich 
torów pomiarowych oraz weryfikacja poprawności prezentacji i archiwizacji wyników 
pomiarów upoważniały do przeprowadzenia eksperymentu na żywym obiekcie. 

3.2. Analiza możliwości wbudowania układu pomiarowego w komorę implantowaną 

W przyjętych założeniach konstrukcyjnych pakiet elektroniki ma być montowany 
bezpośrednio na czaszy pneumatycznej komory POLVAD-EXT. Przeprowadzono więc 
analizę możliwości wykorzystania dostępnego obszaru do montażu pakietu 
elektronicznego wraz z modułem oksymetru. Wynik przeprowadzonej analizy 
przedstawiono na rysunku 41. 

Zaproponowano realizację układu w postaci dwóch obwodów drukowanych 
umieszczonych nad sobą. Obwody drukowane mają kształt pierścieni z wycięciem pod 
króciec powietrzny oraz moduł oksymetru (Rys. 42a i 42b). Na podstawie 
opracowanego wieloparametrowego układu pomiarowego oraz przy założeniu 
realizacji pomiaru wartości czterech ciśnień, sygnału EKG z elektrod epikardialnych, 
saturacji z wykorzystaniem modułu OEM oraz bioimpedancyjnego pomiaru objętości 
wyrzutowej, dokonano wstępnego rozłożenia elementów na powierzchni obwodów 
drukowanych. Założono dwustronne rozmieszczenie elementów na obwodach 
drukowanych, z uwzględnieniem maksymalnej możliwej ich wysokości. Pierścień 
górnego pakietu ma szerokość 16 mm, natomiast dolnego 10 mm. 

Przeprowadzona analiza wykazała również, że proponowany moduł OEM oksymetru 
31392B1 BCI firmy Smith Medical PM nie mieści się w przyjętej dostępnej przestrzeni. 
Zaproponowano rozwiązanie polegające na podniesieniu kopuły zamykającej od góry 
obszar zajmowany przez pakiety elektroniczne o co najmniej 3mm. 
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Rys. 41. Analiza możliwości zabudowy pakietu pomiarowego na czaszy pneumatycznej 

komory wspomagającej 
 

 

Rys. 42. Rozmieszczenie elementów na pakiecie górnym (a) oraz dolnym (b) 
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Zaprezentowane rozwiązania są studium fizycznej realizowalności układu 
pomiarowego bezpośrednio na czaszy pneumatycznej komory POLVAD-EXT.  
Nie zawierają one analizy mechanicznego i elektrycznego połączenia obu pakietów, 
sposobu doprowadzenia sygnałów zewnętrznych (z zintegrowanych czujników 
ciśnienia, pierścieni zastawek dla toru pomiaru bioimpedancyjnego oraz elektrod 
epikardialnych – w tym przypadku proponuje się integrację przewodów do elektrod 
bezpośrednio z kaniulami łączącymi komorę wspomagającą z układem krwionośnym 
pacjenta) oraz kwestii montażu mechanicznego pakietu pomiarowego do komory 
POLVAD-EXT. 

3.3. Weryfikacja opracowanego układu pomiarowego w eksperymencie  
na zwierzęciu 

Ostateczną weryfikację opracowanych torów pomiarowych, przeprowadzono podczas 
eksperymentu żywym obiekcie. Eksperyment przeprowadzono w Instytucie 
Zootechniki w Balicach, na świni o masie około 100 kg. Eksperyment miał kluczowe 
znaczenie nie tylko ze względu na weryfikację parametrów metrologicznych 
poszczególnych torów pomiarowych, ale przede wszystkim ze względu na konieczność 
weryfikacji torów, których działanie zależne jest od fizjologii żywego obiektu 
(impedancyjny pomiar objętości wyrzutowej, pomiar saturacji), które są trudne do 
zamodelowania w eksperymencie na stanowisku przepływowym. 

 

Ze względu na brak komory w docelowej konstrukcji, do celów eksperymentu 
przystosowano komorę POLVAD-EXT, poprzez wbudowanie separowanego 
zintegrowanego czujnika ciśnienia w części krwawej komory oraz nieseparowanego 
zintegrowanego czujnika ciśnienia w części powietrznej komory (Rys. 8d). Pomiar 
ciśnienia w króćcach dolotowym i wylotowym, realizowany był z wykorzystaniem 
króćców pomiarowych (łączników) z wbudowanymi zintegrowanymi czujnikami 
ciśnienia (Rys. 8c). W elementach tych zamontowano także elementy fotooptyczne do 
pomiaru saturacji. Aby możliwe było wykorzystanie pierścieni zastawek do realizacji 
pomiarów bioimpedancyjnych, opracowano dedykowane „grzybki” kontaktowe 
wbudowane w komorę w okolicach zastawek i mające galwaniczne z nimi połączenie 
(Rys. 8d), umożliwiło to wygodne podłączenie układu pomiarowego. 

Układ pomiarowy, poza wyżej opisanymi torami pomiarowymi, wzbogacono  
o możliwość rejestracji referencyjnego sygnału przepływu. Sygnał synchronizujący 
(detekcji zespołu QRS) podłączono do jednostki sterującej pracą komory 
wspomagającej POLPDU, uzyskując możliwość asynchronicznej i synchronicznej pracy 
komory względem wspomaganego serca. Przy pracy synchronicznej jednostka 
sterująca realizuje opóźnienie fazy tłoczenia względem wystąpienia opadającego 
zbocza impulsu synchronizującego o określony procent czasu trwania poprzedniego 
okresu akcji serca. Moduł pomiarowy umieszczono w nie kolizyjnej lokalizacji obok 
stołu operacyjnego. Zaś elektrody umieszczone nasierdziowo, połączone były do 
modułu przewodami o długości około 90 cm. Czujnik fotooptyczny pulsoksymetru 
umieszczono na króćcu wylotowym komory wspomagającej.  
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Implantację komory wspomagającej przeprowadzono w taki sposób, aby możliwe było 
wspomaganie prawej komory serca (RA → PA), następnie pod koniec eksperymentu 
przepięto kaniulę wlotową sztucznej komory do lewego przedsionka serca (LA → PA) 
dla zobrazowania warunków pomiaru saturacji przy wspomaganiu lewej komory.  

Widok układu eksperymentalnego z zaimplantowaną komorą wspomagającą oraz 
czujnikami pomiarowymi przedstawiono na rysunku 43. 

 

Rys. 43. Widok zaimplantowanej komory wspomagającej w eksperymencie  
na zwierzęciu 

 Weryfikacja toru rejestracji sygnału EKG i detekcji zespołów QRS 

Zarejestrowane sygnały EKG z elektrod nasierdziowych obfitowały w wieloogniskowe 
arytmie oraz wysoki poziom załamka T, co niezwykle utrudniało prawidłowe detekcje 
zespołów QRS. Nie mniej zarejestrowane fragmenty sygnału EKG wykazują bardzo 
wysoka skuteczność detektora (Rys. 44). Dopiero bardzo duża różnica energii, gdy po 
szeregu wysokich zespołów normalnych wystąpił niski zespół nadkomorowy, 
skutkowała nie wykryciem tego ostatniego (Rys. 44). Przejście z asynchronicznej do 
synchronicznej pracy komory, przedstawiono na rysunku 49.  

Przeprowadzone badania wykazały znakomitą jakość rejestrowanego sygnału EKG  
z elektrod nasierdziowych oraz bardzo dobrą skuteczność (dochodzącą praktycznie do 
100%) detekcji zespołów QRS przez opracowany detektor. 

 Weryfikacja toru pomiaru ciśnienia 

Rzeczywiste ciśnienia w czterech punktach komory (w części pneumatycznej, części 
krwistej oraz na wlocie i wylocie) dla pracy synchronicznej komory przy wspomaganiu 
prawej komory (RA → PA) przedstawiono na rysunku 45, zaś dla wspomagania  
LA → PA – na rysunku 46 (w obu przypadkach inaczej umiejscowiono na osierdziu 
elektrody EKG). Na rysunkach przyjęto następujące oznaczenia: P1 – ciśnienie w części 
pneumatycznej (sterowania), P2 – ciśnienie w części krwawej, P3 – ciśnienie na wlocie 
do komory (przedsionkowe), P4 – ciśnienie wylotowe, FLOW – fala przepływu,  
S – impulsy detekcji zespołów QRS (synchronizujące). Dla większej czytelności zapisów 
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przedstawionych na rysunkach 45 i 46, zrezygnowano z prezentacji przebiegów  
w rzeczywistej skali. 

 

Rys. 44. Detekcja zespołów QRS dla rzeczywistego sygnału z elektrod nasierdziowych 

 

Rys. 45. Sygnały ciśnienia przy synchronicznej pracy komory oraz wspomaganiu 
RA → PA 

Wspomnieć należy, że ze względu na niemożność spowolnienia akcji naturalnego serca 
zwierzęcia przekraczającej 120 /min i nieprawidłowy układ połączeń dla krwi 
pobieranej z lewego przedsionka, uzyskane zapisy nie są typowym obrazem 
ustabilizowanego, synchronicznego wspomagania. 
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Rys. 46. Sygnały ciśnienia przy synchronicznej pracy komory oraz wspomaganiu 
LA → PA 

Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność przyjętego rozwiązania 
separowanych membranami poliuretanowymi zintegrowanych czujników ciśnienia, 
które po koniecznym dopracowaniu technologii wytwarzania mogą zostać  
z powodzeniem zastosowane w praktyce. 

 Weryfikacja toru pomiaru saturacji 

Przy wspomaganiu prawej komory serca (RA → PA), pomiar saturacji realizowany był 
przez czujnik fotooptyczny umieszczony między króćcem wylotowym komory, a kaniulą 
wprowadzoną do tętnicą płucnej. Pomiar realizowany był na krwi żylnej o saturacji 
oznaczonej referencyjną metodą na poziomie 58 %. W tym układzie nie uzyskano 
pełnego napełnienia, a tym samym pełnego wyrzutu komory wspomagającej, skutkiem 
czego przepływ przez króciec pomiarowy był ograniczony. Uzyskana krzywa 
fotopletyzmograficzna PLET o znikomej amplitudzie okazała się wystarczająca do 
pomiaru rytmu, lecz niewystarczająca do oznaczenia saturacji (Rys. 47a).  

W końcowej fazie eksperymentu kaniula napływowa została podłączona do lewego 
przedsionka serca (LA → PA), co zdecydowanie poprawiło obraz krzywej 
fotopletyzmograficznej, umożliwiając pomiar saturacji krwi natlenowanej (Rys. 47b). 
Prezentowana w tym przypadku na bieżąco częstości rytmu wynosiła 76 1/min, co było 
zgodne z częstością sterowania komorą wspomagającą, zaś saturacja wynosiła 99 %, co 
było porównywalne wynikami pomiaru na języku zwierzęcia wykonywanymi przez 
kardiomonitor. 
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Rys. 47. Fala pletyzmograficzna zarejestrowana dla krwi żylnej (a) oraz tętniczej (b) 
podczas eksperymentu na zwierzęciu 

Wyniki uzyskanych badań potwierdziły możliwość realizacji przyjętą metodą pomiaru 
saturacji krwi tętniczej. Pomiar saturacji krwi żylnej okazał się jednak nierealizowalny. 
Rezultat badań osiągnięty na dotychczas stosowanym materiale konstrukcyjnym 
wymagać będzie ponownej weryfikacji w przypadku zastosowania powłok 
wyścielających wewnętrzne powierzchnie komory w celu minimalizacji ryzyka 
wykrzepiania krwi, mogących mieć wpływ na tłumienie światła o stosowanych 
długościach fali 660 nm i 905 nm. 

 Weryfikacja toru bioimpedancyjnego pomiaru objętości wyrzutowej 

Wyniki badań na laboratoryjnym układzie przepływowym in-vitro wykazały, że możliwe 
jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów objętości wyrzutowej komory wspomagania 
przy wykorzystaniu metody bioimpedancyjnej. Uzyskano dużą zgodność wyników  
w odniesieniu do pomiarów referencyjnych. Jednak wnioski wypływające  
z eksperymentów na układzie przepływowym wskazywały na konieczność weryfikacji 
metody podczas eksperymentu in-vivo na żywym obiekcie, gdy komora wspomaga 
naturalne serce w rzeczywistym układzie naczyniowym. W szczególności celem badań 
było: 

 zbadanie rejestrowanych sygnałów ciśnienia i sygnału bioimpedancyjnego pod 
kątem oscylacji na początku fazy wyrzutowej i bezpośrednio przed zamknięciem 
zastawki wylotowej występujących w laboratoryjnym układzie przepływowym, 

 zbadanie wpływu naturalnego serca na sygnały uzyskiwane z komory 
wspomagania przy pracy synchronicznej i po rozsynchronizowaniu cyklu pracy 
komory i naturalnego serca, 

 weryfikacja dokładności oznaczania objętości wyrzutowej komory wspomagania 
w odniesieniu do pomiaru referencyjnego.  

Fragment układu pomiarowego związany z pomiarami impedancyjnymi zastosowany 
podczas eksperymentu in-vivo  przedstawia rysunek 48. Zapisy sygnałów ciśnienia P2  
i P4 alternatywnie służyły do określenia faz cyklu pracy komory i oznaczenia punktów 
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charakterystycznych na sygnale bioimpedancyjnym. Sygnał FLOW z miernika przepływu 
umożliwił obliczenie referencyjnej wartości objętości wyrzutowej komory. 

Rys. 48. Schemat blokowy fragmentu układu przepływowego z komorą VAD podczas 
eksperymentu in-vivo 

Rys. 49. Fragment zapisu sygnałów przy rozsynchronizowaniu i w trakcie pracy 
synchronicznej naturalnego serca i komory wspomagania 

Podczas eksperymentu uzyskano zapisy sygnałów zarówno przy rozsynchronizowaniu 
cyklu pracy komory wspomagania w stosunku do rytmu naturalnego serca, jak również 
podczas pracy synchronicznej (Rys. 49). Sygnał synchronizujący S doprowadzony został 
do sterownika komory z detektora zespołów QRS. Wyrzut komory wspomagającej był 
opóźniony w stosunku do zespołu QRS o 10 % okresu R-R. Znaczniki nad zapisami na 
rysunku 49 oznaczają momenty detekcji zespołów QRS. 

Podczas eksperymentu z powodu problemów z trwałym obniżeniem częstości rytmu 
zwierzęcia uzyskano stosunkowo krótkie zapisy podczas pracy synchronicznej. Udało 
się natomiast zarejestrować więcej zapisów w trakcie, gdy naturalne serce i komora 
wspomagania nie były z sobą zsynchronizowane. Częstość rytmu zwierzęcia znacznie 
przewyższała wtedy ustawiony w sterowniku okres pracy komory.  

Zapisy sygnałów dla czterech pojedynczych cykli pracy komory przedstawia rysunek 50. 
Cykle (a), (b), (c) zarejestrowano podczas pracy bez synchronizacji, natomiast zapis (d) 
to fragment, gdy praca komory była zsynchronizowana z sercem naturalnym.  
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Rys. 50. Zapisy sygnałów dla pojedynczych cykli pracy komory 

Najważniejszym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonego eksperymentu jest 
brak odkształceń na zapisach sygnału REO z komory wspomagającej na skutek pracy 
naturalnego serca. Zarówno w trybie synchronicznym, jak i przy rozsynchronizowaniu 
cyklu pracy możliwy jest wiarygodny pomiar wartości objętości wyrzutowej komory. 
Drugi wniosek wynikający z analizy kształtu zarejestrowanych sygnałów, to brak 
oscylacji na początku fazy wyrzutowej i bezpośrednio przed zamknięciem zastawki 
wylotowej. Możliwe jest zatem wyznaczanie punktów charakterystycznych na sygnale 
REO w oparciu o falę ciśnienia w kaniuli wylotowej. 

Podstawowym celem wykonywanych pomiarów jest obliczenie objętości wyrzutowej 
komory wspomagania. W ramach eksperymentu zweryfikowano uzyskane wyniki  
w oparciu o wartość referencyjną uzyskaną z fali przepływu FLOW z miernika 
ultradźwiękowego. Biorąc pod uwagę wcześniej sformułowane wnioski wyznaczono 
objętości wyrzutowe zarówno dla pracy synchronicznej, jak i przy braku synchronizacji. 
Małe różnice w objętości wyrzutowej komory podczas eksperymentu oraz krótkie 
zapisy sygnałów spowodowały, iż uzyskano jedynie 6 pomiarów. Do wyznaczenia 
punktów charakterystycznych na sygnale REO wykorzystano opracowany algorytm 
wcześniej zweryfikowany w eksperymentach laboratoryjnych. Do obliczenia objętości 
wyrzutowej posłużył przyjęty wzór empiryczny (4). Wykres zgodności wyników 
uzyskanych metodą impedancyjną oraz metodą referencyjną przedstawia rysunek 51. 

 Na uwagę zasługuje pomiar oznaczony strzałką. Charakteryzuje się on znaczną 
rozbieżnością w stosunku do wartości referencyjnych. Jak ustalono w oparciu o kartę 
przebiegu doświadczenia, wypełnianą przez uczestniczącego w eksperymencie 
anestezjologa, czas wykonania tego pomiaru odpowiada podaniu niezbędnych 
środków farmakologicznych. Iniekcja następowała w żyłę szyjną zewnętrzną, a więc 
przy podłączenia wlotu komory wspomagania do prawego przedsionka – bezpośrednio 
przed komorę. Powodowało to okresową zmianę rezystywności krwi, co wpływało na 
kształt i amplitudę rejestrowanego sygnału REO, przy braku jakichkolwiek zmian  
w zapisach przepływu, czy ciśnienia. W rezultacie uzyskano znaczny błąd pomiaru 
objętości wyrzutowej komory wspomagania. Ostateczne wyniki, po odrzuceniu tego 
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pomiaru wykazują dużą zbieżność z wynikami pomiarów referencyjnych – 
współczynnik korelacji r = 0,99, ale należy mieć świadomość bardzo małej liczby 
wykonanych prób (N=5). 

Rys. 51. Wykres zgodności SVimp w odniesieniu do referencyjnej wartości SVref  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wnioski  
z eksperymentów na układzie przepływowym dotyczące możliwości wykorzystania 
metody bioimpedancyjnej do pomiaru objętości wyrzutowej komory wspomagania 
znalazły potwierdzenie w doświadczeniu na żywym obiekcie. Istotne jest, że pomiar 
może być również prowadzony podczas braku synchronizacji pracy komory z rytmem 
naturalnego serca. Na uwagę zasługuje duża zgodność objętości wyrzutowych 
uzyskanych metodą impedancyjną w odniesieniu do pomiarów referencyjnych. Dotyczy 
to zarówno wyników uzyskanych na laboratoryjnym układzie przepływowym, jak i na 
żywym obiekcie. 

W celu uzyskania możliwości praktycznego zastosowania metody konieczne jest 
opracowanie efektywnego i akceptowalnego w warunkach klinicznych sposobu 
wyznaczania współczynników kalibracyjnych niezbędnych do realizacji pomiarów 
objętości wyrzutowej komory. Warunkiem zastosowania metody jest również 
wykazanie, że długotrwały przepływ wysoko-częstotliwościowego prądu aplikacyjnego 
(40 kHz) o małej amplitudzie (100 μASK) nie wpływa na działanie układu krzepnięcia 
krwi. Brak doniesień literaturowych na ten temat sugeruje konieczność 
przeprowadzenia badań eksperymentalnych wykluczających ryzyko wykrzepiania krwi 
na skutek przepływu prądu aplikacyjnego. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Opracowane i przedstawione metody pomiaru wielkości biomedycznych w dużej 
mierze mają cechy innowacyjne i oryginalne, co zostało podyktowane specyficznym 
przeznaczeniem – dla implantowanej komory wspomagającej sztucznego serca. 
Przeprowadzone badania opracowanych metod pomiarowych wykazały ich pełną 
przydatność praktyczną oraz wysokie parametry metrologiczne. Badania torów 
pomiarowych przeprowadzono zarówno w eksperymentach na stanowisku 
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przepływowym z wykorzystaniem krwi zwierzęcej, jak również zgodnie  
z obowiązującymi normami dotyczącymi aparatury medycznej. Ostatecznej weryfikacji 
opracowanych metod dokonano podczas eksperymentu in-vivo na żywym obiekcie 
(zwierzęciu). Eksperyment ten, również potwierdził zasadność przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych opracowanych torów pomiarowych.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, doskonałej pracy detektora zespołów QRS, 
którego działanie zostało zweryfikowane na rzeczywistych sygnałach w teście na 
żywym obiekcie, co stanowi niewątpliwą wartość proponowanego rozwiązania. 
Wspomnieć należy o konieczności opracowania elektrod nasierdziowych do 
długotrwałego monitorowania pacjentów, dzięki czemu w pełni będzie można 
wykorzystać doskonałe właściwości opracowanego detektora. Opracowanie takich 
elektrod nie było celem realizowanego projektu. 

Separowane, zintegrowane czujniki ciśnienia wykazały się zarówno bardzo dobrymi 
parametrami metrologicznymi, jak również bardzo dużą odpornością na zaburzenia 
elektromagnetyczne. Również w tym przypadku pozostają do rozwiązania pewne 
trudności technologiczne, związane przede wszystkim z opracowaniem metody 
wytwarzania cienkiej i jednorodnej membrany metodą wtrysku. Do rozwiązania 
pozostaje również kwestia sposobu uszczelnienia separatora po jego wypełnieniu 
olejem silikonowym. Przeprowadzone badania wykazały problemy wynikające z braku 
skutecznego uszczelnienia, co powodowało zasysanie powietrza do komory 
wypełnionej olejem silikonowym i degradowało parametry metrologiczne czujnika. 

Pomiar objętości wyrzutowej komory metodą bioimpedancyjną wydaje się być metodą 
bardzo wygodną w realizacji. Metoda wymaga jednak do poprawnego działania 
przewodzących elementów mających bezpośredni kontakt z krwią w części krwistej 
komory. Zastosowanie powłok tlenkowych lub materiałów nieprzewodzących do 
wykonania pierścieni zastawek może uniemożliwić zastosowanie tej metody  
w praktyce. Odpowiedzi wymaga również pytanie dotyczące wpływu wysoko-
częstotliwościowego prądu aplikacyjnego na układ krzepnięcia krwi. Konieczne jest  
również opracowanie sposobu kalibracji pomiarów. Kwestie te wymagają 
kontynuowania badań. 

W przypadku pomiaru saturacji krwi bezpośrednio w komorze wspomagającej, 
wykazano prawidłowe działanie metody dla krwi tętniczej. Pomiar saturacji krwi żylnej 
okazał się nierealizowalny przyjętą metodą pomiarową. 

Opracowany wieloparametrowy układ pomiarowy po doprecyzowaniu wymaganych 
funkcji, może zostać poddany miniaturyzacji. Wykazano, że możliwy jest montaż 
zminiaturyzowanego pakietu pomiarowego przy użyciu typowych elementów 
bezpośrednio na czaszy pneumatycznej komory wspomagającej. Możliwości 
opracowania układu pomiarowego w wyższej skali integracji uwarunkowana jest tylko 
względami ekonomicznymi. Zastosowanie opracowanych metod pomiarowych  
w docelowej konstrukcji komory wspomagającej musi zostać poprzedzone weryfikacją 
skuteczności niektórych metod pomiarowych w przypadku zastosowania powłok 
wyścielających wnętrze komory, które mają na celu ograniczenie ryzyka wykrzepiania 
krwi. Powłoki te mogą wpłynąć na propagację światła czerwonego i podczerwonego 
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stosowanego w pomiarach saturacji tlenowej, jak również mogą zmienić parametry 
mechaniczne membrany w przypadku pomiaru ciśnienia. 

Podsumowując, opracowane metody pomiarowe są w pełni funkcjonalne i mogą 
zostać zastosowane do budowy sterowanej pulsacyjnie komory wspomagającej serce  
z monitorowaniem warunków pracy i wybranych parametrów biomedycznych. 
Niezbędne do przeprowadzenia są jednak prace związane z ich wdrożeniem do 
produkcji, a przeze wszystkim z koniecznością opracowania technologii  wykonania. 
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Streszczenie 

Pozaustrojowe, pneumatyczne pompy wspomagania serca, opracowane ponad 30 lat 
temu były jednymi z pierwszych urządzeń wspomagających terapię w przypadku 
krytycznej niewydolności serca. Pomimo, że w ostatnich latach w znacznym stopniu 
ustąpiły pola nowoczesnym urządzeniom - miniaturowym, wszczepialnym pompom 
krwi o przepływie ciągłym, nadal mają swój uzasadniony obszar zastosowań 
w przypadkach, gdy konieczne jest zastosowanie wspomagania krótkoterminowego lub 
średnioterminowego. Obecny rynek pulsacyjnych pomp pozaustrojowych zdominowany 
jest przez dwa urządzenia: amerykański Thoratec PVAD oraz niemiecki BerlinHeart 
EXCOR, o czym świadczą liczby dotychczasowych aplikacji liczone w tysiącach oraz 
wysoka skuteczność stosowania. W ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” została 
opracowana nowa generacja polskiej pozaustrojowej pompy wspomagania serca – 
pompa ReligaHeart EXT wyposażona w rodzimej produkcji zastawki dyskowe typu Moll 
i sterowana przez hybrydowy sterownik ReligaHeart DUO. W ramach programu 
opracowano wiele innowacyjnych rozwiązań materiałowych, informatycznych 
i metrologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w elementach polskich systemów 
wspomagania serca. W 2008 roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii rozpoczęła 
realizację własnego autorskiego projektu opracowania i wykonania pediatrycznych 
pozaustrojowej pompy wspomagania serca dla dzieci o nazwie ReligaHeart PED. Nowa 
pompa jest integralną częścią nowego systemu wspomagania serca ReligaHeart, 
którego budowę zapoczątkował "Program Polskie Sztuczne Serce". 
  



Rola i perspektywy rozwoju polskich pneumatycznych pomp wspomagania serca na rynku protez serca 

335 

1. Porównanie systemu ReligaHeart EXT do znanych rozwiązań światowych 

Pulsacyjne, wyporowe pompy krwi, przeznaczone do wspomagania serca, stanowią 
pierwszą generację urządzeń wspomagania serca. Można do nich zaliczyć takie 
konstrukcje, jak [1,2,3]: Thoratec HeartMate XVE, Thoratec HeartMate IP, Thoractec 
PVAD, Thoratec IVAD, Novacor LVAD, BerlinHeart Excor, Lion Heart, Medos HIA, 
Abiomed BVS 5000, Abiomed AB 5000, Nippon-Zeon VAD, Toyobo VAD, ALVAD 
(Model-7), BCM, Cora Pump, Heart Saver, PUCA Pump oraz szereg pomp rolkowych 
i balonów wewnątrzaortalnych. Wśród tych urządzeń znajduje się grupa pomp 
pozaustrojowych, wykonanych z materiałów polimerowych i sterowanych zmiennym 
sygnałem pneumatycznym, generowanym przez dedykowany sterownik. Grupę tą 
tworzą: Thoratec PVAD, BerlinHeart EXCOR, Medos HIA VAD, Abiomed AB 5000, 
Toyobo BCM oraz Nippon-Zeon VAD. Do nich zaliczają się również polskie 
pozaustrojowe pompy wspomagania serca: POLVAD MEV oraz nowa opracowana 
w programie „Polskie Sztuczne Serce”  ReligaHeart EXT. Pozaustrojowe, pneumatyczne 
pompy wspomagania serca przeznaczone są do krótko i średnioterminowego 
wspomagania serca w trybie jedno lub dwukomorowym. Umożliwiają leczenie 
niewydolności serca zarówno w kierunku jego regeneracji jak i transplantacji. Część 
z nich wyposażonych jest w sterowniki przenośne, zwiększające mobilność pacjenta i 
umożliwiających prowadzenie wspomagania serca w warunkach domowych. Wszystkie 
ww. pompy są wykonane głównie z tworzyw sztucznych, zapewniających oprócz 
elastyczności podczas pracy (całej pompy lub worka krwistego) również 
transparentność, pozwalającą na prowadzenie ciągłej obserwacji pracy i stanu pompy. 
Jest to cecha charakterystyczna dla tego rodzaju konstrukcji, w odróżnieniu do pomp 
wykonanych z tytanu i/lub pomp wszczepialnych.  

Thoratec PVAD
 
(Paracorporeal Ventricular Assist Device) 

W ciągu 30 lat system został zastosowany w ponad 5000 aplikacji, w 277 klinikach 

w 36 krajach (dane z roku 2012) [4]. Najdłuższy czas stosowania wspomagania serca za 

pomocą Thoratec PVAD wynosi 1597 dni. Najmniejszy pacjent leczony tą metodą ważył 
17kg (BSA 0,73m

2
, 7 lat). Rezultaty kliniczne stosowania tej protezy wykazują 

skuteczność wspomagania serca do transplantacji lub regeneracji serca na poziomie 
69%, przy czym 9% przypadków wspomagania zakończonych zostało pełną regeneracją 
funkcji serca. Producent systemu podaje ponadto, że współczynnik przeżycia dla 
pierwszego roku po transplantacji serca poprzedzonej wspomaganiem za pomocą 
Thoratec PVAD wynosi 84% (Kaplan-Meier estimator). Proteza może być sterowana za 
pomocą stacjonarnego kontrolera Dual Drive Console lub jego nowoczesnego następcy 
przenośnego sterownika TLC-II. Sterownik ten, o wadze 9,8kg zapewnia dużą 
mobilność pacjenta, umożliwiając tym samym prowadzenie wspomagania serca 
w warunkach pozaszpitalnych. Ocenia się, że 89% pacjentów zostało skutecznie 
doprowadzonych do przeszczepu lub regeneracji serca z wykorzystaniem tego 
sterownika, przy czym pacjenci spędzili poza szpitalem 83% czasu wspomagania. 
Dodatkową funkcjonalność systemu Thoratec wnosi tablet HeartTouch, komunikujący 
się za pomocą Wi-Fi ze sterownikiem, zapewniając pełną kontrolę nad parametrami 
jego pracy i akwizycję danych związanych z procesem wspomagania serca.  
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Pompa PVAD jako jedyna oferuje pomiar położenia 
membrany realizowany w oparciu o czujnik Hall'a, 
pozwalający na detekcję pełnego napełnienia 
pompy. 

Berlin Heart EXCOR Adault 

Urządzenie stosowane jest klinicznie od 25 lat i może się poszczycić ponad 
2000 aplikacjami w 94 klinikach w 27 krajach na całym świecie [5]. Najdłuższy czas 
wspomagania wynosi 1836 dni, przy średnim czasie 150 dni. Skuteczność stosowania 
systemu EXCOR ocenia się na 81%. 45% chorych doprowadzonych zostało z sukcesem 
do transplantacji serca, w 3% przypadków nastąpiła regeneracja serca, pozostałe 
33% pacjentów znajduje się w trakcie leczenia (dane z maja 2013). Dla każdej z trzech 
objętości pompy producent oferuje jej wersję z zastawkami dyskowymi oraz 
z zastawkami trójpłatkowymi wykonanymi z poliuretanu. 

 

Pompy z zastawkami mechanicznymi posiadają tytanowe 
konektory, wersja z zastawkami trójpłatkowymi jest 
wykonana w całości z poliuretanu. Pompa współpracuje 
ze stacjonarnym sterownikiem Ikus, lub mobilnym EXCOR 
Driving Unit. 

Medos HIA VAD 

Ta niemiecka proteza jest drugą wśród wiodących w Europie, z ilością aplikacji na 
poziomie 500 w 80 klinikach. Skuteczność stosowania szacowana jest na 57%, z czego 
53% to przypadki regeneracji mięśnia sercowego, pozostałe stanowią wspomaganie do 
transplantacji serca. Zakres wieku pacjentów obejmuje noworodki i osoby w wieku 
67 lat, średnio 42 lata [6,7]. Pompa może być napędzana za pomocą stacjonarnego 
sterownika Medos VAD Driving o budowie modułowej.  

 

W ostatnim okresie firma MEDOS Medizintechnik AG wprowadziła 
na rynek nowe sterowniki, które wraz z pompami, 
kaniulami   akcesoriami, oferowane są pod nazwą Medos VADIII 
System. Nowoczesne urządzenie oferuje większą mobilność, 
bezpieczeństwo, dłuższy czas pracy na bateriach oraz nowoczesny 
interfejs. 

Abiomed AB 5000 

Proteza wyprodukowana przez amerykańską firmę Abiomed, zastosowana została 
w leczeniu 60 pacjentów w 20 ośrodkach [8] (dane z marca 2004 - brak nowszych 
danych na stronie producenta) w wieku średnio 56 lat. Skuteczność wspomagania, 
liczona w odniesieniu do przeżywalności w ciągu 20 dni po deplantacji pompy wynosi 
22%. Średni czas wspomagania wyniósł 13 dni, przy najdłuższym 57 dni. 
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Pompa może być zasilana ze standardowego 
sterownika stacjonarnego lub nowoczesnego 
przenośnego, zapewniającego wysoką 
mobilność pacjenta.  

 

 

Toyobo 

60% wszystkich aplikacji urządzeń wspomagania serca w Japonii stanowią aplikacje 
pompy Toyobo i jest to liczba 575 pacjentów (w latach 1980-2007). Najdłuższy czas 
stosowania pompy wynosi 1135 dni [9].Przeżywalność pacjentów szacowana dla 1 roku 
po stosowaniu pompy Toyobo u pacjentów Uniwersytetu w Tokyo, wynosi około 75%. 
Pompa była również stosowana w niewielkiej ilości przypadków w Stanach 
Zjednoczonych. Pompa współpracuje ze sterownikiem stacjonarnym VCT-50 jego 
lżejszą, mobilną wersją Mobart. 

 BCM 

Opracowana przez  Baylor College of Medicine konstrukcja pompy jest interesująca ze 
względu na zastosowanie elastycznej kaniuli przedsionkowej, której zwiększająca się 
pod wpływem ciśnienia napływającej krwi objętość, pełni rolę rezerwuaru krwi 
(fałszywego przedsionka). W fazie diastoli, mniejsze ciśnienie krwi w pompie pozwala 
na otwarcie zastawki i napełnienie pompy krwią z kaniuli. Kaniula napełnia się krwią 
w fazie systoli. Mechanizm ten służyć ma zwiększeniu wydajności pompy. Pompa 
stosowana była w niewielkiej ilości przypadków głównie w Stanach Zjednoczonych. 

Nippon-Zeon 

Pompa, podobnie jak Thoratec PVAD, zbudowana jest na zasadzie worka krwistego. 
Stosowana na terenie Japonii w nieznaczącej liczbie przypadków. Wg danych z lat 
1991-1994 [11] dokonano 10 implantacji dwukomorowych pompy w ramach terapii 
ukierunkowanej na transplantację serca, u pacjentów w wieku 21-60 lat. 9 pacjentów 
doprowadzono do udanej transplantacji, przy najdłuższym wspomaganiu 32 dni. 

POLVAD-MEV 

Polska pompa, opracowana w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, stosowana 
jest w polskich klinikach kardiochirurgicznych od 1995r. W tym czasie została użyta 
w leczeniu 270 pacjentów w wieku od 12 do 73 lat (średnio 41 lat). Najdłuższy czas 
wspomagania wynosi 649 dni (średnio 33 dni). Dane za lata 2008-2012 pokazują, że 
spośród 51%  wspomaganych pacjentów 87% poddano przeszczepowi serca, w 13% 
przypadków doprowadzono do zregenerowania mięśnia sercowego.  
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Konstrukcja charakteryzuje sie asymetrycznym kształtem 
komory krwistej, będącym efektem prac nad 
osiągnięciem warunków przepływu krwi o najmniejszym 
ryzyku powstawania skrzeplin w obszarach o zbyt małych 
lub zbyt dużych lokalnych prędkościach przepływu krwi.  

Pompa sterowana jest za pomocą stacjonarnej jednostki napędowej POLPDU-402. 
Opracowano również sterownik mobilny POLPDU 501, który użyty został w pierwszych 
testach klinicznych dla oceny konstrukcji. 

ReligaHeart EXT 

Jest to nowa generacja polskiej pompy wspomagania serca, dla opracowania której 
bazą było wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w trakcie stosowania pompy 
POLVAD-MEV. Wprowadzono szereg zmian konstrukcyjnych, ukierunkowanych na 
zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pompy. Zmodyfikowano sposób 
mocowania układu membranowego, zróżnicowano średnice króćców napływowych 
i wypływowych dla osiągnięcia lepszych warunków przepływu krwi w pompie, 
opracowano nowy sposób mocowania kaniul, zastosowano nowoczesne materiały 
polimerowe i nowe technologie wytwarzania elementów i montażu pompy. 
Najważniejszą zmianą jest zastosowanie nowo opracowanych, dedykowanych 
zastawek dyskowych (typu Moll), których dysk wykonany jest z polimeru. Do 
sterowania pompą przeznaczony jest system ReligaHeart DUO, hybrydowe urządzenie, 
łączące w sobie zalety użytkowe sterownika stacjonarnego i mobilnego, składające się 
z modułu przenośnego i stacji dokującej.  

 

Pompa znajduje się obecnie w fazie badań klinicznych. Na 
etapie prototypu przygotowywanego do badań 
doświadczalnych in-vivo znajduje się wersja 
pompy   objętości wyrzutowej 54ml, dedykowana dla 
młodszych pacjentów. 

Tabela poniżej przedstawia zestawienie parametrów i cech najważniejszych konstrukcji 
pomp pulsacyjnych: 

POMPA EXCOR PVAD Medos HIA AB 5000 Toyobo 
POLVAD-

MEV 
RH EXT 

Objętość 
wyrzutowa 

50, 60, 80ml 65ml 

LVAD: 10, 25, 
60, 80ml 

RVAD: 9, 22.5, 
54, 72ml 

100ml 70ml 70ml 
70ml (45ml-

prototyp) 

Układ 
membran 

3 warstwy 
separowane 

grafitem 

worek 
krwisty - 
Thoralon 

(poliuretan) 

2 warstwy 
Worek 

krwisty -  
Angioflex 

b.d. 
3 warstwy 

separowane 
grafitem 

3 warstwy 
separowane 

grafitem 

Zastawki 
Dyskowe (dysk 
węglowy) lub 

Dyskowe 
Trójpłatkowe 

PU 
Trójpłatkowe 

PU 
Dyskowe 

Dyskowe 
Sorin / 

Dyskowe, 
RH Valve 
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trójpłatkowe 
PU 

Medtronic (Moll) 

Materiał Poliuretan 
Obudowa - 
polisulfon 

Poliuretan Epoksyd Poliuretan Poliuretan Poliuretan 

Zabezpie-
czenia 

przeciw-
krzepliwe 

Carmeda 
BioActive 

(heparyna) 
Brak Brak Brak 

Poliuretan 
segmentowany 
TM-3 (kaniule) 

Brak Brak 

Kaniule 

Silikonowe, w 
wersji 

przedsionkowej 
i koniuszkowej 
(napływowe), 
średnice 5-

16mm, 
długości 150-

300mm 

Thoralon 

Silikonowe, 
przedsionkowe 
i koniuszkowe 

ze 
wzmocnieniem 
umożliwiającym 

formowanie 

Silikonowe PVC PVC PVC 

Dedykowany 
czas użycia 

1 rok, max. 500 
dni 

   1 miesiąc 1 miesiąc  

Sterownik 
stacjonarny 

Ikus Driving 
Unit 

Dual 
Driving 
Console 

Medos VAD 
Driving 

 

AB5000 
Console 

VCT-50 
POLPDU-

402 
RH DUO 

Sterownik 
mobilny 

EXCOR Driving 
Unit 

TLC-II 
Medos VADIII 

System 
AB Portable 

Driver 
Mobart 

POLPDU-
501 

2. Wykorzystanie nowych technologii materiałowych opracowanych 
w programie w konstrukcji systemu ReligaHeart EXT - technologie 
materiałowe 

Efektem postępu jaki się dokonał w ostatnich latach w dziedzinie inżynierii 
materiałowej, są nowoczesne materiały, których własności fizyko-chemiczne 
i biologiczne pozwalają na rozpatrywanie ich w kategoriach wykorzystania 
w konstrukcjach urządzeń do wspomagania pracy serca. Również w programie "Polskie 
Sztuczne Serce" poświęcono wiele uwagi tej tematyce, umieszczając w nim szereg 
zadań badawczych, tworzących odrębne przedsięwzięcie pt.: "Opracowanie technologii 
inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca". 
W zadaniach tych uwzględniono różne aspekty konstrukcji protez serca i związane 
z nimi możliwości materiałowe i technologiczne. Za jeden z najważniejszych uznano 
problem formowania skrzepów krwi w protezach, związany z aktywacją układu 
krzepnięcia w kontakcie krwi z powierzchnią materiału, z jakiego wykonane są 
poszczególne elementy protezy.  

Równie ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiednich właściwości 
tribologicznych oraz odporności na zużycie wskutek tarcia lub korozji, zarówno 
w odniesieniu do samej pompy krwi, jak również ruchomych elementów jej układu 
napędowego. Różnorodność zaproponowanych metod modyfikowania powierzchni 
materiałów dla wytworzenia atrombogennej bariery związana jest zarówno z różnymi 
rodzajami materiałów wykorzystywanych w konstrukcjach protez: polimerami 
i metalami, w tym tytanem i stopami tytanu, jak i z różnymi aplikacjami: elementy 
korpusu protezy, elastyczne membrany, sztywne elementy ruchome, w tym wirujące, 
elementy układu generatora pneumatycznego, takie jak tłoki, zawory itp.  
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Jednymi z elementów protezy serca są elementy służące do połączenia protezy 
z układem krążenia. W ich konstrukcji wykorzystuje się elastyczne, protezy naczyniowe, 
wykonane z włókien poliestrowych. Stąd kolejnym zagadnieniem jest problem 
związany z zapewnieniem szczelności zastosowanej protezy naczyniowej, 
z uwzględnieniem poziomu szczelności oraz biozgodności materiału uszczelniającego 
i własności mechanicznych  uszczelnienia.  

Szczególnie istotnym w procesie wytwarzania protez serca jest zapewnienie surowca 
o odpowiednich właściwościach mechanicznych, technologicznych i biologicznych. 
Właściwości te, wraz z ich powtarzalnością w produkcji, powinny być przy tym 
potwierdzone w szczegółowych badaniach. Odnosi się to przede wszystkim do 
podstawowego surowca - polimeru, z którego wytwarzane są pozaustrojowe pompy 
wspomagania serca. Wobec silnie ograniczonego rynku w tym zakresie oraz dążenia do 
uniezależnienia się od zagranicznych dostawców, również ten temat został podjęty 
w ramach programu. 

Konstrukcje protez serca zawierają elementy o skomplikowanych kształtach, 
stanowiących wyzwanie dla technologów, odpowiedzialnych za ich wykonanie. Do 
takich elementów należą np. pierścień zastawki dyskowej lub wirnik pompy krwi. 
W ramach programu zaproponowano metodę wytwarzania takich elementów, 
wykorzystującą zaawansowane, nowoczesne techniki odlewnicze. 

Nieodzownym warunkiem zastosowania tych wszystkich technologii jest bez wątpienia 
uruchomienie ich w formie linii technologicznych, gwarantujących spełnienie 
standardów przewidzianych dla produkcji wyrobów medycznych, po uprzednim 
wykazaniu bezpieczeństwa ich stosowania w świetle obowiązujących norm, 
odnoszących się przede wszystkim do biokompatybilności materiałów. 

2.1. Powłoki  atrombogenne na bazie związków tytanu i węgla 

W przypadku elementów protez serca wykonanych z poliuretanu, jedną z metod 
zabezpieczania przez wykrzepianiem krwi w kontakcie z ich powierzchnią jest 
wytworzenie na tej powierzchni warstwy ochronnej, nie oddziałującej lub oddziałującej 
w możliwie najmniejszy sposób na elementy morfotyczne krwi. Powłoki atrombogenne 
na bazie związków tytanu i węgla mogą być nakładane na podłoże poliuretanowe 
różnymi technikami, począwszy od metody ablacji laserowej, wspomaganej lub nie 
innymi metodami, np. rozpraszaniem magnetronowym, poprzez osadzanie chemiczne 
z fazy gazowej w obecności plazmy wytwarzanej częstotliwościami radiowymi lub 
mikrofalowymi, do metod implantacji jonowej. Powłoki te, przy odpowiednim doborze 
parametrów procesu wytwarzania, charakteryzują się dobrymi właściwościami 
mechanicznymi, które dobrze rokują w zastosowaniu ich na elastycznych elementach 
protez o niewielkich grubościach, takich jak membrany czy płatki zastawki 
poliuretanowej. Dodatkowo właściwości te, a w szczególności związanie powłoki 
z podłożem lub odporność na powstawanie i propagację mikropęknięć,  można 
polepszyć poprzez odpowiednie przygotowanie podłoża, np. w procesie trawienia 
wstępnego lub poprzez wytworzenie warstw pośrednich np. miedzi, złota czy tytanu.  
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Szeroko zakrojone badania biologiczne, realizowane w ramach programu, objęły  
różnego rodzaju powłoki, wytwarzane z takich materiałów jak: tytan, węgiel, azotek  
tytanu  (TiN),  węgloazotek  tytanu (Ti(C,N)), tlenowęgloazotek tytanu (Ti(C,N,O)), 
tlenek  tytanu  (TiO),  węgiel  diamentopodobny  (DLC) domieszkowany krzemem lub 
tytanem, węgiel polimeropodobny (PLC), struktury wielowarstwowe utworzone 
z powyższych i domieszkowane węglem, tytanem, krzemem lub srebrem. Badania te 
wykazały, że możliwe jest wytypowanie spośród powyższych powłok o bardzo dobrej 
hemokompatybilności, np. powłoki C+Ag, TiN, Ti(C,N) czy DLC+Si, po których można 
spodziewać się istotnego ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi w stosunku do nie 
modyfikowanej powierzchni poliuretanu. 

Próby wytwarzania opisanych powłok na gotowych elementach protez serca dowiodły, 
że nawet w przypadku metod charakteryzujących się dużą kierunkowością osadzania 
warstwy, np. metod jonowych, zastosowanie odpowiednich stołów goniometrycznych 
pozwala na wytworzenie jednorodnych warstw na złożonych powierzchniach. Nadal 
jednak istotnym ograniczeniem, o którym należy pamiętać są trudno dostępne 
fragmenty wewnętrznych powierzchni protez. Zastosowanie ww. technik w przypadku 
istnienia takich fragmentów, wymagałoby wprowadzenia zmian konstrukcyjnych do 
protezy lub do wyposażenia technologicznego do ich wytwarzania, w celu eliminacji 
tych fragmentów z poszczególnych elementów składowych protezy. 

Poważniejszym ograniczeniem zastosowania tego rodzaju modyfikacji powierzchni jest 
przebieg technologiczny montażu protezy z podzespołów i elementów. W przypadku 
pozaustrojowej pompy wspomagania serca, wykonanej w poliuretanu, montaż odbywa 
się poprzez klejenie, za pomocą roztworu poliuretanu. Powoduje to naruszenie 
struktur naniesionej warstwy atrombogennej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
klejenia, co otwiera możliwość formowania skrzeplin krwi w sposób trudny do 
przewidzenia  i niweluje efekt osiągany poprzez zastosowanie warstw. Z kolei nie ma 
również technicznej możliwości zastosowania opisanych metod dla zabezpieczenia 
powierzchni wewnętrznej kompletnej, zmontowanej protezy. 

Podsumowując można stwierdzić, że wprowadzenie atrombogennych warstw na bazie 
tytanu i węgla do konstrukcji poliuretanowej pompy krwi jest możliwe pod warunkiem 
rozwiązania powyższego zagadnienia na poziomie technologicznym. W przypadku 
pojedynczych elementów protez serca, w przypadku gdy sposób ich montażu nie 
powoduje lokalnego naruszenia powłok, mogą być one z powodzeniem zastosowane 
do ograniczenia ryzyka trombogenności protezy. Jedną z podstawowych zalet 
pozaustrojowej, poliuretanowej pompy krwi jest jej transparentność, pozwalająca na 
prowadzenie ciągłej inspekcji wizualnej stanu pompy i jakości jej pracy. W związku 
z tym, wyeliminowanie tej transparentności poprzez zastosowanie ww. warstw 
stanowi kolejną wadę tej technologii i sugeruje rozpatrywanie możliwości jej 
zastosowania w pompach implantowalnych, takich jak ReligaHeart IMPL. 

2.2. Polimerowe powłoki atrombogenne 

Alternatywą dla opisanych powyżej powłok atrombogennych na bazie węgla i tytanu, 
są powłoki (pokrycia) wykonane z polimeru. W ramach programu opracowana została 
nowatorska metoda  szczepienia wolnorodnikowego poliwinylopirolidonu (PVP) na 
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powierzchni poliuretanu. Metoda ta  pozwala na otrzymywanie szczelnych 
i jednorodnych warstw hydrożelowych o regulowanej grubości i regulowanej gęstości 
usieciowania. Przeprowadzone badania biologiczne tego rodzaju powłok wykazały 
niską adhezję ludzkiej albuminy, bardzo niską aktywację, adhezję i agregację płytek 
krwi, niską toksyczność i brak biodegradacji. Ponadto powłoka ta wytypowana została 
do badania  doświadczalnego na zwierzętach, które pozwoliło na stwierdzenie, że 
w kontakcie z tkanką nie  powoduje ona reakcji  zapalnej i potwierdzenie tym samym 
jej wysokiej biozgodności.  

Powłoki PVP dedykowane są pneumatycznym pompom pozaustrojowym i nakładane 
są na powierzchnię poliuretanu metodą zanurzeniową z odpowiednio przygotowanego 
roztworu. Z tego tytułu stanowią bardzo interesujące rozwiązanie, gdyż umożliwiają 
w stosunkowo łatwy sposób pokrywanie powierzchni wewnętrznej takiej protezy 
poprzez jej oblewanie. Istnieją jednakże dwa problemy związane z takim aplikowaniem 
powłoki. Pierwszym są zastawki dyskowe, które również zostaną w całości lub części 
pokryte roztworem i będą wymagały dokładnego oczyszczenia dla zapewnienia ich 
właściwej pracy. W obecnej konstrukcji pompy ReligaHeart EXT nie ma możliwości 
zabezpieczenia zastawki przed zanieczyszczeniem roztworem podczas jego 
rozprowadzania wewnątrz pompy, a nakładanie powłok PVP między etapowo na 
podzespoły pompy przed zamontowaniem zastawek i montażem końcowym rodzi 
problemy analogiczne do opisanych w przypadku powłok na bazie tytanu i węgla. 
Drugim problemem jest membrana robocza, wykonana z cienkiej warstwy poliuretanu, 
której pokrycie dodatkową warstwą polimerową spowoduje istotną zmianę jej 
właściwości mechanicznych i może wpłynąć na jakość pracy całej pompy. 

Zastosowanie powłok atrombogennych na bazie PVP w poliuretanowej pompie 
pneumatycznej wymaga wprowadzenia zmian do procesu wytwarzania tej pompy lub 
wręcz opracowania nowej technologii wytwarzania, uwzględniającej na odpowiednich 
etapach nanoszenie polimerowych powłok. Nie należy przy tym zapominać o dużej 
zalecie jaką jest nanoszenie powłok metodą oblewania, związaną z zapewnieniem 
wysokiej gładkości powierzchni tych powłok i niwelowaniem niedokładności 
technologicznych modyfikowanej powierzchni, mogących powstawać np. podczas 
klejenia elementów pompy. Ponadto powłoki polimerowe mogą znaleźć zastosowanie 
w innych konstrukcjach protez serca np. dla zabezpieczenia biozgodności 
podzespołów (modułów) pomp wszczepialnych. 

2.3. Modyfikacja powierzchni elementów protez serca metodami jarzeniowymi 

Oprócz polimerów, w konstrukcjach protez serca wykorzystuje się tytan, stopy tytanu, 
stal i inne metale, których powierzchnie poddawane są kontaktowi z krwią i wymagają 
zabezpieczenia przed oddziaływaniem z elementami morfotycznymi krwi. Możliwe jest 
tutaj stosowanie metod modyfikacji powierzchni analogicznych do zaproponowanych 
dla polimerów (metody laserowe, chemiczne, jonowe), lecz najbardziej obiecującą 
w tym zakresie jest metoda jarzeniowa. Polega ona na modyfikowaniu powierzchni 
tytanu i stopów tytanu w procesie niskotemperaturowej obróbki jarzeniowej na 
potencjale plazmy. Jest to metoda nowatorska w skali światowej, pozwalająca  na  
uzyskiwanie  dyfuzyjnych  warstw  powierzchniowych  o  jednorodnej  strukturze, 
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składzie chemicznym i fazowym oraz topografii powierzchni. Trzy procesy obróbek 
jarzeniowych: azotowanie,  tlenoazotowanie  i  tlenowęgloazotowanie,  pozwalają  na  
wytworzenie  warstw  dyfuzyjnych typu:  TiN+Ti2N+αTi(N),  TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N)  
i  Ti(OCN)+ TiN+Ti2N+αTi(N).  Metody  te  gwarantują zachowanie ścisłej tolerancji 
wymiarowej obrabianych detali i umożliwiają obróbkę detali o skomplikowanych 
kształtach bez efektu krawędziowego, zapewniając jednakową grubość warstwy na 
całej powierzchni detalu. Warstwy charakteryzują się bardzo dobrą biozgodnością, 
potwierdzoną w badaniach w ramach programu, co czyni je bardzo interesującymi  
w aspekcie ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi. Drugą ważną cechą warstw 
dyfuzyjnych jest zapewnienie wzrostu twardości powierzchni tytanu i jego stopów, 
odporności na zużycie przez  tarcie  i  wysoką  odporność  korozyjną.  

Powyższe cechy sprawiają, że warstwy wytwarzane metodami jarzeniowymi mogą 
znaleźć zastosowanie we wszystkich konstrukcjach protez serca w przypadku 
elementów wykonanych z tytanu lub jego stopów, przewidzianych do kontaktu z krwią 
oraz w przypadku elementów, których istotna jest wytrzymałość mechaniczna 
i odporność na zużycie w długoterminowej pracy (np. elementy układu napędowego). 
Szczególnym zastosowaniem tej technologii jest pierścień zastawki dyskowej, 
stosowanej w pompach ReligaHeart EXT. 

Ograniczeniem  stosowania  obróbki  jarzeniowej  jest  temperatura  procesu   
(400-700°C),  wykluczająca np.  obróbkę  elementów  posiadających  wbudowane  
magnesy  trwałe, takich jak wirnik czy stojan wszczepialnej, odśrodkowej pompy krwi 
ReligaHeart ROT. Z powodzeniem jednak może być stosowana w przypadku innych 
elementów protez serca. 

2.4. Uszczelnienia poliestrowych protez naczyniowych 

Protezy naczyniowe wykorzystywane są w konstrukcjach elementów łączących protezy 
serca z układem krwionośnym pacjenta. W przypadku pozaustrojowej pompy krwi, jest 
to końcowy odcinek kaniuli wypływowej wykonanej z PVC, poliuretanu lub silikonu, 
który podczas implantacji pompy zespalany jest z aortą. W celu zabezpieczenia przed 
krwawieniem przez ścianę graftu, stosuje się albo graft nie modyfikowany i technikę 
wstępnego uszczelniania krwią (preclotting) albo graft, którego ściany są fabrycznie 
uszczelnione (najczęściej substancjami na bazie żelatyny). Z technologicznego punktu 
widzenia, korzystniej jest wytwarzać kaniulę wypływową poprzez połączenie końca 
rury z tworzywa sztucznego z elastycznym graftem naczyniowym poprzez klejenie lub 
zatopienie a następnie uszczelnienie graftu gotowej kaniuli, niż łączenie do rury kaniuli 
wcześniej (np. fabrycznie) uszczelnionego graftu. W tym celu konieczne jest 
opracowanie uszczelnienia graftu oraz sposobu jego nanoszenia. 

W ramach programu opracowano dwie metody uszczelniania poliestrowych protez 
naczyniowych. Pierwsza z nich polega  na  zastosowaniu  nowego,  biodegradowalnego  
kopolimeru  wykonanego  z  dekstranu  i  z  ludzkiej  albuminy.  Polimer  otrzymuje  się 
na  drodze  częściowego  utleniania  łańcuchów  dekstranu  i  następnie  
kopolimeryzacji  z  ludzką albuminą, otrzymywaną z osocza krwi. Oceniono, że 
maksymalny czas utrzymania pełnej szczelności tak wytworzonego pokrycia 
w warunkach  in-vitro  wynosi 6 tygodni, co stanowi czas wystarczający do rozpoczęcia 
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procesu wgajania protezy i przerastania jej przez tkankę, która przejmie rolę 
uszczelnienia. Wykazano, że tak zmodyfikowane protezy są całkowicie szczelne dla 
wody i krwi, przy zachowaniu bardzo wysokiej biokompatybilności. 

Druga metoda opiera się na wytworzeniu  uszczelnienia poprzez nakładanie i/lub 
napawanie zawiesiny żelopodobnej formy mikrokrystalicznego chitozanu. Elementem 
procesu  technologicznego  jest  otrzymywanie  mikrokrystalicznego  chitozanu  
o odpowiednim poziomie czystości w oparciu o dostępne komercyjnie preparaty. 
Zaproponowany materiał również cechuje się podatnością na  degradację 
hydrolityczną i enzymatyczną, decydującą o czasowym charakterze uszczelnienia 
i umożliwiającą systematyczne przerastanie protezy tkanką. Dla tego rodzaju 
uszczelnień otrzymano wartości przepuszczalności dla krwi w granicach 25ml/l/cm

2
, 

przy przepuszczalności protezy nie modyfikowanej wynoszącej 50ml/l/cm
2
. 

Obydwa rozwiązania, ze względu na swoje walory funkcjonalne i technologiczne, 
posiadają realne możliwości aplikacyjne w różnego rodzaju protezach serca, których 
konstrukcje wykorzystują elementy wykonane z fragmentów poliestrowych protez 
naczyniowych. 

2.5. Warstwy poślizgowe układu membranowego 

Metody wytwarzania warstw węglowych za pomoc osadzania chemicznego z fazy 
gazowej pozwalają nie tylko na nanoszenie atrombogennych pokryć na powierzchni 
polimerowych materiałów konstrukcyjnych protez serca, ale również na 
modyfikowanie właściwości tribologicznych tych powierzchni. Pozaustrojowe, 
pulsacyjne protezy do wspomagania pracy serca są sterowanymi pneumatycznie 
pompami wyporowymi, wyposażonymi w membrany oddzielające część krwistą od 
pneumatycznej. W niektórych konstrukcjach stosuje się układy membranowe, 
składające się z dwóch lub więcej warstw, opierających się o siebie i współpracujących 
ze sobą. Wymaga to zapewnienia odpowiednich warunków poślizgowych pomiędzy 
warstwami, aby nie dopuścić do ich sklejania, deformowania i uszkadzania podczas 
pracy. Można to osiągnąć np. metodą stosowaną w polskich pompach wspomagania 
serca typu POLVAD, polegającą na wprowadzeniu pomiędzy membrany warstw 
sproszkowanego grafitu. Metoda ta obarczona jest jednak ryzykiem przemieszczania 
się grafitu podczas pracy pompy a nawet zbrylania się w przypadku dyfuzji wody przez 
warstwę polimeru, tworzącą membranę, mogącego prowadzić do uszkodzenia 
membrany. W odpowiedzi na ten problem, w ramach programu zaproponowano 
metodę nanoszenia warstw buforowych na powierzchnie membrany, które są z nią 
związane w sposób trwały a jednocześnie zapewniają bardzo dobre własności 
poślizgowe. 

Wykorzystano metodę chemicznego osadzania z fazy gazowej, wspomaganego 
promieniowaniem generatora RF (RF CVD), do wytwarzania warstw typu PLC (polymer-
like carbon) na podłożu poliuretanowym o grubości analogcznej do grubości 
pojedynczej membrany, stosowanej w pompach typu POLVAD. Metoda ta umożliwia 
osadzanie warstw o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, takich jak 
odporność na odkształcenia wraz  z  podłożem,  odporność  na  ścieranie  i niski  
współczynnik  tarcia.  Struktura  otoczenia chemicznego  atomów  węgla  
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w  wytworzonych  warstwach   jest  podobna  do  struktury  otoczenia atomów  węgla  
w  podłożu  poliuretanowym, co pozwala na uzyskanie  trwałego  połączenia  
chemicznego,  odpornego  na  degradację  przy  dużych obciążeniach. Jest to 
potencjalnie bardzo dobra alternatywa dla warstw grafitowych, które z podłożem 
związane są w sposób fizyczny, silnie uzależniony od topografii powierzchni tego 
podłoża.  

2.6. Nowy kopolimer do produkcji protez serca 

W aspekcie komercjalizacji opracowanej konstrukcji protezy serca wykonanej w całości 
lub części z polimeru, podstawowym wymaganiem jest zapewnienie dostaw surowca 
polimerowego, o parametrach przetwórstwa odpowiednich do technologii 
wytwarzania pompy i biokompatybilności potwierdzonej w badaniach prowadzonych 
zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostawy te powinny ponadto być 
zagwarantowane w odpowiednim okresie czasu, stabilne i wysoce powtarzalne. Są to 
wysoko postawione wymagania i bardzo niewielka liczba producentów oferujących 
tego rodzaju surowce na świecie jest w stanie je spełnić. Widoczne są ponadto trendy 
wśród zagranicznych wytwórców protez serca, korzystania z surowców dedykowanych, 
lub pozyskiwanych na specjalnych zasadach. Najdogodniejszą sytuacją jest posiadanie 
własnego materiału i zapewnienie pełnej kontroli nad jego produkcją, co pozwala na 
uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. 

Wobec powyższego, w ramach programu opracowano technologię wytwarzania 
dedykowanego dla protez serca materiału polimerowego. Polega  ona na  wytwarzaniu  
na  drodze  polikondensacji  poli(tereftalanu etylenu) (PET) i dimeru kwasu 
tłuszczowego (DLA) nowego biomateriału -  kopoliestru termoplastycznego o zadanych 
właściwościach mechanicznych. Odpowiedni dobór stosunku segmentów sztywnych 
i giętkich polimeru w  trakcie  procesu,  pozwala  na  modelowanie  twardości, 
współczynnika płynięcia, wytrzymałości na odkształcenia cykliczne oraz innych 
parametrów. Materiał  charakteryzuje  się  bardzo  dobrym  odwzorowaniem  formy  
w procesie wtrysku  wysokociśnieniowego  i  dobrą  transparentnością.  Dodatkowym 
wariantem  technologii  jest dodanie nanoskładnika w postaci cząstek węgla, co 
wpływa na polepszenie własności mechanicznych i biozgodności materiału, kosztem 
jednak utraty jego transparentności.  

Wykonane badania, potwierdzające właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne, 
dają podstawę do traktowania nowego materiału jako alternatywy dla komercyjnych 
poliuretanów, stosowanych w konstrukcjach protez serca. Materiał może być 
wykorzystany do wytwarzania w całości pozaustrojowej i wszczepialnej, pulsacyjnej 
protezy serca oraz elementów protez, takich jak obudowy, elementy łączące i kaniule.  

3. Wykorzystanie nowych technologii metrologicznych 
i teleinformatycznych opracowanych w programie w konstrukcji 
systemu ReligaHeart EXT  

Pneumatyczne urządzenia mechanicznego wspomagania serca przeznaczone są do 
stosowania zarówno w warunkach szpitalnych jak i domowych. Systemy takie - złożone 
z pompy krwi oraz pneumatycznego urządzenia napędowego - są systemami 
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podtrzymującymi życie. Z tego względu istotne staje się zagadnienie stałego 
monitorowania stanu technicznego systemu w celu wykrycia ewentualnych usterek 
i umożliwienia podjęcia właściwych działań korygujących. Ponadto, ze względu na 
zmienne warunki fizjologiczne pacjenta i typowe skutki uboczne mechanicznego 
wspomagania serca (głównie powikłania zakrzepowo-zatorowych) wskazane jest 
monitorowanie wybranych parametrów biofizycznych. Duża odległość pomiędzy 
pacjentem a lekarzem (w przypadku wspomagania prowadzonego w warunkach poza 
szpitalnych) oraz urządzeniem wspomagania a jednostką nadzoru technicznego 
sprawia, że w monitorowaniu procesu wspomagania korzystnie jest zastosować 
rozwiązania telemetryczne, usprawniające podejmowanie procesów decyzyjnych 
w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych. 

3.1. Metrologia w systemach wspomagania serca 

Niezależnie od rodzaju generowanego przepływu i sposobu konstrukcji pompy krwi 
w systemach wspomagania serca można rozróżnić dwa typy zagadnień 
metrologicznych: pomiar parametrów technicznych sterownika pompy krwi oraz 
pomiar parametrów biologicznych związanych z oddziaływaniem pompy na organizm 
człowieka. Zagadnienia te różnią się istotnie, czego przyczyną jest charakter 
mierzonych wielkości oraz wymagany sposób pomiaru: 

 Do pomiaru parametrów technicznych sterownika pompy krwi możliwe jest 
wykorzystanie całego spektrum rozwiązań metrologicznych znanych 
z metrologii przemysłowej. Wymagane jest jednak przeprowadzenie 
konstrukcji toru metrologicznego w taki sposób, aby spełnić wymogi 
normatywne w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności 
elektromagnetycznej i innych aspektów funkcjonowania urządzeń 
medycznych. Metody pomiarowe stosowane w tym obszarze są najczęściej 
metodami bezpośrednimi, co skutkuje małą niepewnością pomiaru i dobrą 
jakością otrzymywanych informacji, pozwalającą na prawidłowe 
wnioskowanie o stanie technicznym nadzorowanego urządzenia. 

 Pomiar parametrów biologicznych jest zagadnieniem złożonym i trudnym 
w realizacji, czego przyczyną jest konieczność spełnienia szeregu wymogów 
dotyczących wielopłaszczyznowego bezpieczeństwa pomiaru. 
Najkorzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta jest 
zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiarowych, co pociąga za sobą 
konieczność aplikacji mało dokładnych metod pośrednich. Uzyskiwane 
informacje powinny być dodatkowo walidowane a prowadzenie na ich 
podstawie wnioskowania należy uzupełnić wnioskowaniem różnicowym. 
Dodatkowo, techniczna realizacja toru pomiarowego musi uwzględniać 
specyficzne wymagania medyczne, takie jak: biozgodność materiałów i ich 
odporność na biodegradację, możliwość sterylizacji, specyficzny sposób 
zasilania i izolacji elektrycznej od tkanek, rozkład temperatury na 
powierzchniach kontaktu z tkankami itp. Do pomiaru parametrów 
biologicznych często wykorzystywane są metody pomiarowe, które - ze 
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względu na dużą niepewność - nie znalazły uznania w obszarze metrologii 
przemysłowej. 

Rodzaj wielkości fizycznych podlegających pomiarom w systemach wspomagania serca 
zależy od typu systemu (pulsacyjny, wirowy, pozaustrojowy, częściowo lub całkowicie 
wszczepialny) oraz zastosowanych w nim rozwiązań technicznych. System 
wspomagania serca ReligaHeart EXT (Rysunek 1) jest systemem pozaustrojowym, 
pneumatycznym, złożonym z membranowej pompy wyporowej wyposażonej w dwie 
zastawki oraz z dwukanałowego hybrydowego sterownika pneumatycznego 
ReligaHeart DUO. Na obecnym etapie rozwoju system pozwala na asynchroniczne, 
długoterminowe wspomaganie pacjentów w trybach LVAD, RVAD lub BiVAD. 

  

Rysunek 1 Pozaustrojowy, pneumatyczny system wspomagania serca Religa Heart EXT: 
pulsacyjna pompa krwi (po lewej) i pneumatyczny sterownik hybrydowy  

Religa Heart PDU DUO (po prawej) 

Sterownik ReligaHeart DUO został wyposażony w szereg rozwiązań zabezpieczających 
wspomaganego przed ewentualną awarią urządzenia. Należy do nich również system 
metrologiczny, umożliwiający stałe monitorowanie kilku sygnałów dynamicznych oraz 
kilkudziesięciu sygnałów numerycznych. Głównymi mierzonymi wielkościami są 
ciśnienia pneumatyczne i napięcia elektryczne. W każdym z torów pneumatycznych 
monitorowane są ciśnienia powietrza w zbiornikach wyrównawczych, na wyjściu 
zaworu analogowego (generującego falę pneumatyczną) oraz na wyjściu toru. 
Informacja o wartościach ciśnień w poszczególnych punktach systemu jest 
wykorzystywana do utrzymywania przez wewnętrzny układ regulacji wartości zadanych 
ciśnień napędzających pompę krwi oraz do celów kontroli poprawności pracy całego 
toru pneumatycznego. W kilkunastu punktach układu mierzone są również napięcia 
i prądy, co stanowi źródło informacji o stanie technicznym poszczególnych pakietów 
elektronicznych oraz pozwala na ocenę przebiegu procesu ładowania i rozładowywania 
baterii wewnętrznych sterownika. Innymi mierzonymi wielkościami fizycznymi 
są: temperatura (ogniw baterii, głowic pneumatycznych) i prędkość obrotowa silników 
kompresorów. 

W odniesieniu do pompy krwi ReligaHeart EXT najważniejszymi mierzonymi 
wielkościami są: ciśnienie powietrza napędzającego pompę oraz skorelowany z nim 
przepływy krwi przez kaniule. Prawidłowa interpretacja uzyskanych danych pozwala na 
wnioskowanie o przebiegu wspomagania (wartość średniego przepływu krwi, praca 
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pompy w trybie całkowitego napełniania i wyrzutu krwi z komory krwistej), ocenę 
pracy zastawek (niedomykalność spowodowana uszkodzeniem lub gromadzeniem się 
materiału zakrzepowego) oraz na wykrycie niektórych zdarzeń o charakterze 
wyjątkowym (np. podsysanie tkanki do światła kaniuli napływowej). Należy podkreślić, 
że przeprowadzenie takiego wnioskowania możliwe jest tylko na skorelowanych ze 
sobą danych dynamicznych, obrazujących zmienność mierzonych wielkości w czasie. 
W chwili obecnej, w systemie wspomagania serca ReligaHeart EXT sterownik 
ReligaHeart DUO dokonuje pomiaru dynamicznego ciśnień pneumatycznych 
napędzających pompy krwi a przepływ mierzony jest nieinwazyjną, ultradźwiękową 
metodą "transit-time" za pomocą komercyjnego przepływomierza medycznego. 
Przepływomierz dostarcza danych numerycznych o średniej wartości i kierunku 
mierzonego przepływu oraz udostępnia sygnał zmian przepływu w czasie o paśmie do 
120Hz i niepewności 10%. 

3.2. Nowe technologie metrologiczne opracowane w ramach programu Polskie 
Sztuczne Serce 

W programie Polskie Sztuczne Serce zostało wydzielone odrębne zadanie, poświęcone 
w całości opracowaniu metod pomiaru wielkości biofizycznych istotnych dla 
monitorowania i oceny przebiegu procesu mechanicznego wspomagania serca. 
W pierwszej kolejności zawężono obszar badań do kilku wielkości, o największym 
znaczeniu praktycznym. Poszczególne etapy badań programu oraz ich efekty zostały 
omówione poniżej. 

Pomiar ciśnienia krwi 

Znajomość wartości ciśnienia krwi w istotnych punktach systemu wspomagania serca 
(kaniula napływowa, kaniula wypływowa, komora krwista) umożliwia nie tylko 
pełniejszą ocenę procesu wspomagania ale również wykrywanie incydentów 
zagrażających bezpieczeństwu pacjenta (np. przekroczenie wartości bezpiecznych 
ciśnień, nieprawidłowa praca zastawek). W dalszej perspektywie pomiar tych wielkości 
pozwoli na wyposażenie systemu mechanicznego wspomagania serca w algorytmy 
quasi-automatycznej regulacji i adaptacji do zmiennego stanu hemodynamicznego 
pacjenta. 

Zagadnienie pomiaru ciśnienia krwi jest skomplikowanym problemem metrologii 
medycznej ze względu na konieczność separacji sensora od krwi. Rozwiązanie 
techniczne takiego separatora musi uwzględniać aspekty biozgodności materiałów 
(zarówno samej membrany separującej jak i płynu sprzęgającego) oraz problemy 
związane ze zwiększonym ryzykiem tworzenia się skrzeplin w miejscach zaburzenia 
ciągłości powierzchni mającej kontakt z krwią. Ponadto należy zapewnić odpowiedni 
stopień miniaturyzacji (zależny od przewidywanej lokalizacji i stopnia implantowalności 
czujnika) oraz skuteczną odporność na zakłócenia polami elektromagnetycznymi. 

W programie Polskie Sztuczne Serce prowadzone były prace badawcze nad 
możliwościami zastosowania czujników światłowodowych z interferometrem Fabry-
Perota oraz miniaturowych, scalonych, piezorezystancyjnych struktur sensorowych 
(Rysunek 2). Czujniki światłowodowe, ze względu na znaczny stopień miniaturyzacji 
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(średnica komory interferometrycznej wynosi około 220um) mogły być zastosowane 
do pomiaru ciśnienia na końcu kaniul, w miejscach przyłączenia systemu wspomagania 
serca do układu krążenia. Przeprowadzone prace badawcze wykazały, że pomiar jest 
dokładny (niepewność ±1.5mmHg), może być prowadzony w dużym paśmie 
częstotliwościowym (ponad 1kHz) i jest całkowicie odporny na zakłócenia 
elektromagnetyczne. Aplikacja kliniczna takiego rozwiązania jest jednak znacznie 
utrudniona ze względu na łamliwość włókna światłowodowego, ograniczony promień 
jego gięcia i konieczność stosowania specjalnych rozwiązań technicznych dla 
optycznego sprzężenia światłowodów. Z tych względów dalsze badania skupiły się nad 
możliwościami aplikacji scalonych struktur piezorezystancyjnych separowanych od krwi 
za pomocą poliuretanowej membrany i biozgodnej cieczy sprzęgającej. Podstawowym 
problemem występującym w takim rozwiązaniu jest konieczność wytworzenia 
membrany separującej w taki sposób, by w elemencie przepływowym (np. konektorze 
pompy) zachować ciągłość powierzchni mającej styczność z krwią. Ponadto badania 
wykazały, że dla uniknięcia efektu pełzania polimeru grubość takiej membrany 
powinna być mniejsza niż 0.2mm. Celem określenia szczegółowych właściwości 
metrologicznych takiego toru pomiarowego opracowano, wytworzono i przebadano 
modelowe rozwiązanie oparte o poliuretanowy konektor pompy krwi wyposażony 
w komorę pomiarową z membraną wykonaną metodą laminowania. Osiągnięta 
niepewność pomiaru w zakresie od -100mmHg do +300mmHg wynosiła ±2mmHg przy 
częstotliwości granicznej 25Hz. Właściwości metrologiczne czujnika zostały również 
potwierdzono w przyspieszonych badaniach zmęczeniowych prowadzonych na osoczu 
oraz w pilotażowym badaniu doświadczalnym na zwierzęciu. 

 

 

 

Rysunek 2 (po lewej) światłowodowy czujnik ciśnienia z interferometrem Fabry-Perota; 
(po prawej) scalony, piezorezystancyjny czujnik ciśnienia oraz modelowe rozwiązanie 

konektora wyposażonego czujnik ciśnienia krwi separowany membraną 

Wyposażenie klinicznego systemu wspomagania serca w możliwość pomiaru ciśnienia 
krwi stanowiłoby istotny postęp w stosunku do obecnego stanu techniki (w chwili 
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obecnej żaden ze znanych systemów pulsacyjnych czy wirowych nie posiada 
możliwości takiego pomiaru). Poważnym wyzwaniem technologicznym jest jednak 
problem wytwarzania membrany separującej i zachowania ciągłości powierzchni 
mających kontakt z krwią. Analiza problemu wskazała na możliwości modyfikacji 
stosowanych obecnie technologii wytwórczych (głównie metod wtrysku 
wysokociśnieniowego) celem uzyskania elementu polimerowego o pożądanych 
właściwościach mechanicznych. 

Pomiar przepływu krwi i położenia membrany 

Informacja o chwilowej wartości przepływu krwi ma fundamentalne znaczenie nie 
tylko dla oceny przebiegu i skuteczności wspomagania ale również dla wnioskowania 
o jego bezpieczeństwie i wystąpieniu ewentualnych, niekorzystnych zjawisk natury 
biologicznej. 

Dynamiczny pomiar objętościowego natężenia przepływu jest skomplikowanym 
zagadnieniem nie tylko w metrologii medycznej, ale również przemysłowej. Związane 
jest to przede wszystkim z dużą wariancją przestrzennego rozkładu prędkości 
przepływu wynikającą z praw mechaniki płynów. Dodatkowym źródłem niepewności 
może być przejściowy lub turbulentny charakter przepływu, jednak w systemach 
mechanicznego wspomagania serca dąży się do minimalizacji tych zjawisk. 

W programie Polskie Sztuczne Serce położono duży nacisk na badania metod pomiaru 
przepływu krwi. Analizowano właściwości pośrednich metod pomiarowych: 
ultradźwiękowej, akustycznej i reograficznej. 

Podstawą metody ultradźwiękowej jest dopplerowski, wielobramkowy pomiar profilu 
prędkości przepływu a następnie - na jego podstawie - estymacja przepływu 
objętościowego (Rysunek 3). Sama metoda jest całkowicie nieinwazyjna 
a piezoceramiczne przetworniki pomiarowe zostały wbudowane w ścianę modelowego 
konektora wypływowego pompy krwi. Badania przeprowadzone przy przepływach 
ciągłych i pulsacyjnych wykazały, że niepewność pomiaru zależna jest od wartości 
i charakteru mierzonego przepływu i w zakresie przepływów klinicznych jest lepsza niż 
20%. Ważną zaletą metody ultradźwiękowej jest możliwość znacznej miniaturyzacji - 
w rozwiązaniu modelowym średnica spieków piezoceramicznych wynosiła 6mm przy 
grubości około 1mm, wskazano jednak na możliwość dalszej miniaturyzacji do średnicy 
około 4mm. Ponadto udowodniono empirycznie, że tłumienie akustyczne polimeru 
konstrukcyjnego pompy krwi (poliuretanu na bazie poliestrów) nie stanowi krytycznej 
przeszkody dla możliwości praktycznej aplikacji tego sposobu pomiaru. 

Metoda akustyczna reprezentuje inne, bardziej pośrednie podejście do pomiaru 
przepływu. Jej istota skupia się na oszacowaniu chwilowej objętości komory 
pneumatycznej pompy krwi i - na jej podstawie - zmiany objętości komory krwistej oraz 
obliczeniu przepływu. Taki sposób pomiaru nie daje wprawdzie informacji 
o faktycznym przepływie przez kaniule (nie uwzględnia bowiem przepływów 
wstecznych przez zastawki) ale umożliwia ocenę sposobu pracy i położenia membrany 
pompy krwi oraz detekcję całkowitego napełniania i wyrzutu krwi z protezy serca. 
Technicznie metoda akustyczna została zrealizowana w postaci rezonatora Helmholtza, 
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w którym elementem o zmiennej objętości jest komora pneumatyczna pompy krwi a 
elementem o stałej objętości jest dodatkowa przestrzeń, o którą należy rozbudować 
protezę serca. Częstotliwość rezonansu akustycznego takiego systemu zależy od 
stosunku wspomnianych objętości i może być łatwo zmierzona współczesnymi 
metodami elektronicznymi. Badania metody akustycznej przeprowadzone na 
modelowej pompie krwi ReligaHeart EXT wykazały, że niepewność pomiaru chwilowej 
objętości komory krwistej wynosi 10%. Podstawową wadą omawianej metody jest 
znacznie ograniczona możliwości miniaturyzacji (objętość dodatkowej przestrzeni 
rezonansowej wynosi około 25ml, co stanowi około 30% objętości komory 
pneumatycznej pompy). 

 

 

 

Rysunek 3 Pomiar przepływu metodą Dopplera wielobramkowego: (od góry) widmo 
dopplerowskie dla danej bramki, mapa średnich częstotliwości dopplerowskich, 

obliczony przepływ objętościowy 



Rola i perspektywy rozwoju polskich pneumatycznych pomp wspomagania serca na rynku protez serca 

352 

 

 

 

Rysunek 4 (po lewej) zasada pomiaru objętości metodą rezonansu Helmholtza,  
(po prawej) model pompy ReligaHeart EXT wyposażony w układ pomiaru położenia 

membrany metodą akustyczną 

Metoda reograficzna (Rysunek 5), podobnie jak metoda akustyczna, przeznaczona jest 
do pomiaru chwilowej objętości komory krwistej pompy. Metoda bazuje na pomiarze 
impedancji krwi zawartej w komorze krwistej przy pobudzeniu zmiennym prądem 
elektrycznym o małej wartości (rzędu kilkudziesięciu mikroamperów) i częstotliwości 
około 40kHz. Elektrodami aplikacyjnymi i detekcyjnymi są przewodzące pierścienie 
zastawek mechanicznych. Badania eksperymentalne tej metody przeprowadzone 
zostały w warunkach in-vitro na krwi zwierzęcej oraz w pilotażowym badaniu 
doświadczalnym na zwierzęciu. Dla pełniejszej analizy uzyskanych reogramów zostały 
one zsynchronizowane z krzywą ciśnienia pneumatycznego napędzającego pompę 
krwi. Wykazano, że niepewność pomiaru objętości wynosi około 5% a sam pomiar 
zależny jest od wartości hematokrytu. Ze względu na możliwości miniaturyzacji, pod 
względem metrologicznym metoda impedancyjna stanowi atrakcyjną alternatywę dla 
metody akustycznej. Należy jednak zauważyć, że pomiar impedancyjny jest pomiarem 
inwazyjnym, wymagającym stałego kontaktu krwi z przewodzącymi elektrodami 
(tu pierścienie zastawek niepokryte warstwami atrombogennymi) oraz przepływu 
przez krew prądu elektrycznego (potencjalne ryzyko aktywacji płytek krwi).  

Przeprowadzone studia teoretyczne i badania empiryczne przedstawionych metod 
pomiarowych wykazują, że najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem układu 
pomiaru przepływu krwi jest układ oparty o metodę ultradźwiękowego Dopplera 
wielobramkowego. Jego podstawowymi zaletami są: nieinwazyjność pomiaru i duże 
możliwości miniaturyzacji. Rozwiązanie modelowe cechowało się akceptowalną 
niepewnością pomiaru, szczególnie w porównaniu z pośrednią estymacją przepływu 
realizowaną przez wirowe pompy krwi (dla systemu HeartWare wynosi ona 20% dla 
przepływów większych od 2.5l/min). Pomiar dopplerowski niesie ze sobą wiele 
informacji, które najczęściej nie są wykorzystywane przez systemy pomiarowe. 
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Rozwiązanie modelowe umożliwiało wyznaczenie 27mio punktowego profilu prędkości 
przepływu wzdłuż linii sondowania oraz ocenę energii echa ultradźwiękowego. 
Zwiększenie rozdzielczości przestrzennej pomiaru prędkości przepływu umożliwiłoby 
nie tylko polepszenie niepewności oszacowania przepływu objętościowego, ale 
również pozwoliłoby na ocenę charakteru przepływu i jego zmian w ujęciu 
długoterminowym. Takie dane mogłyby być wykorzystane do wnioskowania o sposobie 
pracy zastawek i tworzeniu się ewentualnego materiału zakrzepowego 
w przestrzeniach przyzastawkowych, konektorach lub innych elementach 
przepływowych pompy krwi. Analiza mocy echa ultradźwiękowego może być 
z powodzeniem wykorzystana do detekcji mikroskrzeplin uwalnianych przez pompę do 
krwioobiegu. Bazując na efektach programu Polskie Sztuczne Serce aktualnie w ramach 
Programu Badań Stosowanych realizowany jest, którego celem głównym jest 
opracowanie dopplerowskiego systemu pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału 
zatorowego przeznaczonego dla protezy serca ReligaHeart EXT. 

 

  

Rysunek 5 Reograficzna metoda pomiaru rzutu pompy krwi: schemat ideowy układu 
pomiarowego (po lewej) i badania in-vitro na stanowisku laboratoryjnym 

Detekcja zespołów QRS 

Gdy mechaniczne wspomaganie serca prowadzone jest jako pomost do regeneracji, 
istotnym zagadnieniem staje się zsynchronizowanie pracy pompy krwi z pracą 
niewydolnego serca biologicznego. Dla osiągnięcia tego efektu konieczne jest 
posiadanie sygnału synchronizującego, którym może być ciśnienie krwi w aorcie lub 
sygnał elektrycznej aktywności serca. Ciągły pomiar ciśnienia w aorcie jest 
zagadnieniem skrajnie trudnym do technicznej realizacji, z tego względu do 
synchronizacji wykorzystywany jest łatwo mierzalny sygnał EKG. Wieloletnie 
doświadczenia kliniczne ze stosowania polskiego systemu wspomagania serca POLCAS 
pokazały, że stosowane układy pomiaru EKG i detekcji zespołów QRS z elektrod 
naskórnych nie są odporne na dużą zmienność impedancji elektroda-skóra. 
W przypadku poruszania się pacjenta zakłócenia sygnału są tak silne, że detekcja 
zespołów QRS najczęściej staje się niemożliwa. 

W programie Polskie Sztuczne Serce podjęto próbę innego podejścia do zagadnienia 
detekcji zespołów QRS. Ponieważ zakłócenia sygnału EKG z elektrod naskórnych 
związane są bezpośrednio z niestabilnością impedancji na styku elektrody ze skórą 
należy spodziewać się, że pozyskiwanie sygnału z elektrod nasierdziowych poprawi 
jego jakość i umożliwi skuteczniejszą detekcję. W celu wykazania tej tezy 
skonstruowany został modelowy układ elektroniczny detektora (Rysunek 6), którego 
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tor wejściowy umożliwia przyłączenie elektrod epikardialnych. Badania 
przeprowadzone w oparciu kilkunastominutowe zapisy potencjałów pochodzących 
z elektrod nasierdziowych wykazały, że sygnał taki jest niezakłócony nawet 
w przypadku gwałtownych ruchów pacjenta a skuteczność detekcji wynosi ponad 
99.9%. 

 

Rysunek 6 Schemat ideowy detektora zespołów QRS 

Przeprowadzone badania w dużej mierze miały charakter pilotażowy. Ich efektem było 
wykazanie słuszności koncepcji detekcji zespołów QRS z elektrokardiogramu 
epikardialnego. Otrzymane wyniki wskazały jednak na pewne trudności, które muszą 
być rozwiązane w celu praktycznej aplikacji takiego sposobu pomiaru. Głównym 
problemem jest stopniowy spadek amplitudy sygnału EKG (o 90% w czasie około 
16 dni) związany ze znanym klinicznie zjawiskiem otorbiania się elektrody epikardialnej 
(elektrody takie stosowane są w celu skutecznej defibrylacji małym ładunkiem we 
wczesnym okresie pooperacyjnym). Wdrożenie rozwiązania omawianego detektora 
w systemie ReligaHeart EXT wymagałoby opracowania dedykowanej elektrody 
wszczepialnej do zastosowań długoterminowych. Z tego względu w konstrukcji 
sterownika pneumatycznego ReligaHeart DUO powrócono do koncepcji detekcji 
zespołów QRS z elektrokardiogramu naskórnego, zastosowano jednak znacznie 
bardziej zaawansowane metody przetwarzania sygnału implementowane w układzie 
scalonym matrycy analogowej. 

3.3. Technologie teleinformatyczne w systemach wspomagania serca 

Technologie teleinformatyczne stanowiące niezbędne uzupełnienie technologii 
metrologicznych umożliwiają zdalne monitorowanie stanu technicznego urządzeń 
wspomagania serca, przebiegu procesu wspomagania oraz stanu pacjenta. Dzięki 
telemetrii możliwe jest istotne zwiększenie bezpieczeństwa wspomagania poprzez: 

 stały nadzór technicznej sprawności maszyn i urządzeń systemu 
wspomagania, 

 przewidywanie możliwości wystąpienia awarii poprzez długoterminową 
obserwację trendów zmian wybranych wielkości, 

 automatyczne zaplanowanie napraw serwisowych, 
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 bieżące monitorowanie mierzonych wielkości biologicznych i - na ich 
podstawie - rozpoznawanie sytuacji wyjątkowych, zagrażających zdrowiu lub 
życiu pacjenta, 

 automatyczne powiadamianie personelu nadzorującego o wystąpieniu 
incydentu wymagającego interwencji, 

 archiwizowanie monitorowanych danych w celu tworzenia raportów oraz 
prowadzenia analiz statystycznych. 

Technicznie istnieje również możliwość zdalnej zmiany parametrów pracy systemu 
mechanicznego wspomagania serca, jednak ze względów prawnych w wielu krajach 
jest to niedozwolone. Koncepcja systemu teleinformatycznego musi również 
uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa i tajności przesyłanych danych oraz 
możliwości włączenia do systemu wielu urządzeń różnych typów (np. sterowników 
pomp pulsacyjnych, wirowych, aparatury monitorującej parametry koagulologiczne 
itp.). 

W ramach programu Polskie Sztuczne Serce opracowany został system 
teleinformatyczny zdalnego monitorowania urządzeń systemu wspomagania serca 
(o roboczej nazwie CMS2), zrealizowany praktycznie w postaci modelowej 
i zaimplementowany w modelach sterowników typu PDU-402 i ReligaHeart DUO. 
Koncepcja systemu przewiduje, że głównym kanałem transmisji danych jest sieć 
Internet a kanałem dodatkowym sieć GPRS. Transmitowane dane zostały podzielone 
na dane szybkozmienne (obrazujące czasowe zmiany wielkości mierzonych) oraz dane 
wolnozmienne (aktualizowane co 1sek, obrazujące wartości monitorowanych 
parametrów technicznych). Dla każdego z monitorowanych urządzeń możliwe jest 
oddzielne zdefiniowanie liczby sygnałów wolno i szybkozmiennych - ograniczeniem jest 
jedynie przepustowość łącza komunikacyjnego i pojemność bazy danych. Typowo 
monitorowane są cztery sygnały szybkozmienne: ciśnienia pneumatyczne toru 
prawego i lewego, przepływ krwi oraz sygnał EKG. 

W systemie CMS2 zaimplementowano rozbudowane funkcje związane z jego 
organizacją logistyczną i bezpieczeństwem. Funkcje te dotyczą przydziału uprawnień 
poszczególnym użytkownikom, sposobu logowania się użytkowników a przede 
wszystkim wprowadzania i konfigurowania logicznego urządzenia, które ma być 
elementem systemu. 

Niezwykle istotną funkcją systemu CMS2 jest możliwość zaimplementowania 
algorytmów automatycznej diagnostyki stanu technicznego nadzorowanych urządzeń 
oraz oceny wybranych parametrów biologicznych związanych z procesem 
wspomagania. Jeden z zaprogramowanych modułów analizuje krzywą pneumatyczną 
celem kontroli, czy praca pompy krwi odbywa się w reżimie całkowitego napełniania 
i opróżniania komory krwistej. 

System CMS2 jest dużym projektem informatycznym przygotowanym do rozpoczęcia 
prac wdrożeniowych. Podjęcie takich prac wymaga nakładów finansowych związanych 
z zapleczem logistycznym i sprzętowym (serwerownia, zasilanie bezprzerwowe, 
zabezpieczenie danych) oraz zasobami ludzkimi. Uruchomienie bazy danych CMS2 dla 
samego tylko systemu ReligaHeart EXT byłoby przedsięwzięciem unikalnym, 
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stawiającym polskie rozwiązanie pozaustrojowego systemu mechanicznego 
wspomagania serca w światowej czołówce tego typu urządzeń. Zarchiwizowane dane 
pochodzące z wielu przypadków wspomagania mogłyby się stać podstawą do 
przeprowadzenia dużej analizy statystycznej. 

3.4. Perspektywy zastosowania technologii metrologicznych i teleinformatycznych 

Wyniki badań układów i urządzeń modelowych opracowanych w programie Polskie 
Sztuczne Serce pozwalają na ocenę możliwości ich praktycznego zastosowania w stale 
rozwijanym systemie wspomagania serca ReligaHeart EXT. 

Najlepsze rokowania zastosowania klinicznego związane są z ultradźwiękową metodą 
pomiaru przepływu krwi. W ramach Programu Badań Stosowanych Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN 
realizuje projekt o akronimie clotALERT, którego celem jest opracowanie urządzenia 
pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego. Projekt przewiduje 
opracowanie przedprototypu przyrządu pomiarowego wyposażonego w dwa typy 
sond: nakładaną i wbudowaną w elementy konstrukcyjne pompy krwi. W tym celu 
zostanie zmodyfikowana powierzchnia zewnętrzna konektorów protezy serca. 
Dokładność pomiaru będzie zwiększona poprzez znalezienie optymalnego położenia 
sondy i zastosowanie zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. 
Ponadto urządzenie będzie umożliwiało wykrywanie, zliczanie i różnicowanie 
względem wielkości mikroobiektów (mikroskrzeplin) unoszonych z prądem płynącej 
krwi. Możliwe będzie również wykrywanie embolii gazowych, choć ich wystąpienie jest 
bardzo mało prawdopodobne. Innym celem projektu jest opracowanie referencyjnych, 
laboratoryjnych metod pomiarowych umożliwiających zwalidowanie wyników 
otrzymanych metodą ultradźwiękową. 

W Katedrze Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej podjęte 
zostały badania nad optycznymi metodami detekcji położenia membrany. W czaszę 
pneumatyczną pompy krwi została wbudowana macierz emiterów i detektorów 
światła. Wynikiem pomiaru jest macierz sygnałów zależnych od kształtu membrany 
oraz konfiguracji elementów oświetlających. Statystyczna metoda analizy składowych 
głównych pozwoliła na wyodrębnienie minimalnej liczby detektorów i optymalnej 
liczby oświetlaczy dla jednoznacznego przyporządkowania objętości komory krwistej 
z kombinacją mierzonych sygnałów optycznych. Rozwiązanie takie stanowi istotny 
postęp w stosunku do prezentowanych wcześniej metod. Największymi jego zaletami 
są: całkowita nieinwazyjność oraz dobre możliwości miniaturyzacji układów 
pomiarowych. Należy jednak przeprowadzić bardziej zaawansowane badania 
określające długoterminową stabilność pomiaru, szczególnie w przypadku zaistnienia 
zjawiska zmiany właściwości optycznych układu pod wpływem migracji grafitu 
wewnątrz zespołu membranowego lub starzenia się materiału. 

Duże szanse wdrożenia odnoszą się również do teleinformatycznego systemu zdalnego 
monitorowania CMS2. W końcowym czasie realizacji programu Polskie Sztuczne Serce 
system ten został częściowo uruchomiony, co pozwoliło na przetestowanie 
funkcjonowania aktywnych modułów i przeprowadzenie pierwszych, zdalnych sesji 
nadzoru sterownika ReligaHeart DUO. Ogromny potencjał systemu CMS2 może zostać 
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wykorzystany pod warunkiem zapewnienia prawidłowo zaplanowanego wsparcia 
finansowego, związanego nie tylko z zapleczem technicznym i osobowym, ale również 
z koniecznością właściwego zabezpieczenia danych oraz dzierżawy kanałów 
teletransmisyjnych. Przydatność praktyczna idei zdalnego monitorowania 
wspomaganego pacjenta została potwierdzona w badaniach własnych Pracowni 
Sztucznego Serca, w ramach których opracowano i zastosowano prototypowy, 
uproszczony system monitorujący jednego pacjenta. Przepływ mierzony był metodą 
nieinwazyjną za pomocą komercyjnego przepływomierza ultradźwiękowego. Ciśnienie 
powietrza napędzającego pompę krwi mierzone było dodatkowym czujnikiem 
włączonym w gniazdo umieszczone w drenie pneumatycznym. Urządzenia pomiarowe 
były połączone z komputerem przenośnym posiadającym dostęp do sieci Internet. 
W warstwie programowej opracowana została aplikacja wyświetlająca mierzone 
wielkości na komputerze przenośnym oraz zapisująca je do specjalnego folderu 
wymiany danych. Folder ten był automatycznie synchronizowany na wszystkich 
urządzeniach terminalowych (laptopach, komputerach stacjonarnych, smartfonach) 
posiadających stosowne oprogramowanie i uprawnienia. Przez ponad 5 tygodni 
prowadzone było ciągłe monitorowanie pacjentów wspomaganych systemem 
ReligaHeart EXT w trybie LVAD i BiVAD. Dzięki omawianemu rozwiązaniu możliwe było 
zarchiwizowanie danych dot. przebiegu wspomagania (Rysunek 7), bieżąca analiza 
sposobu pracy zastawek oraz wykrycie incydentów spadku przepływu spowodowanego 
podessaniem tkanki prawego przedsionka do światła kaniuli napływowej. Efekty 
opisanego przedsięwzięcia pokazały jak bardzo istotna jest rola zdalnego 
monitorowania przebiegu mechanicznego wspomagania serca i uwydatniły potrzebę 
kontynuowania prac nad stworzeniem bardziej zaawansowanego systemu 
teleinformatycznego, którym jest system CMS2 opracowany w programie Polskie 
Sztuczne Serce. 

  

Rysunek 7 Dane zarejestrowane w sposób zdalny podczas wspomagania pacjenta 
systemem ReligaHeart EXT: (po lewej) prawidłowa praca RVAD, (po prawej) spadek 

rzutu RVAD będący efektem zjawiska podsysania 

Perspektywy praktycznego wdrożenia rozwiązań synchronizacji pracy pompy krwi 
z epikardialnym sygnałem EKG wydają się w chwili obecnej dość odległe. Opracowane 
urządzenia elektroniczne (wzmacniacze, detektory QRS, bariery galwaniczne) są 
wprawdzie bliskie konstrukcjom finalnym, nierozwiązanym problemem pozostaje 
jednak elektroda epikardialna do aplikacji długoterminowej. Podobne perspektywy 
związane są z aplikacją rozwiązań pomiaru ciśnienia krwi. W tym przypadku głównym 
problemem jest opracowanie technologii wytwarzania membrany separującej metodą 
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wtrysku. Analiza możliwości technicznych w tym zakresie wskazała kierunki adaptacji 
urządzeń wytwórczych celem uzyskania detali o wymaganych właściwościach 
mechanicznych. 

Wprowadzenie do systemu wspomagania serca rozwiązań metrologicznych stworzy 
unikalną możliwość opracowania metod i algorytmów quasi-automatycznego 
sterowania pracą pompy krwi i jej adaptacji do zmiennych warunków 
hemodynamicznych.   

4. Pediatryczne pulsacyjne pompy wspomagania serca 

Elementem nowego pediatrycznego systemu wspomagania serca ma być rodzina 
pozaustrojowych protez wspomagania serca o gamie rozmiarów objętości 
dedykowanych dla danej grupy wagowej i wiekowej pacjentów. Gama rozmiarowa 
pomp zawierać ma trzy objętości pompy: 45ml, 30ml oraz 20ml. Zależność 
zastosowania rozmiaru objętości pompy w stosunku do wagi i wieku pacjenta 
przedstawiono na wykresie. 

 

Rysunek 8 Wykres planowanych objętości pomp pediatrycznych ReligaHeart EXT  
w zależności od wagi i wieku pacjenta. 

Pompy ReligaHeart PED, mogą być zastosowane, jako wspomaganie serca dla 
regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego lub jako pomost do transplantacji serca. 
Umożliwiać będą nie tylko podtrzymanie życia pacjenta będącego w stanie skrajnej 
niewydolności krążenia zagrażającej jego życiu, lecz także, jako wspomaganie dla 
powrotu poprawnej funkcji narządów organizmu dla przeprowadzenia w przyszłości 
bezpiecznego przeszczepienia serca.  

Pompy ReligaHeart PED mogą być zastosowane w kilku konfiguracjach wspomagania 
niewydolnego serca w zależności od stanu pacjenta: 

 jako wspomaganie dwukomorowe (BiVAD), czyli jednoczesne wspomaganie 
zarówno lewej, jak i prawej komory niewydolnego serca 
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 jako wspomaganie lewokomorowe (LVAD), czyli izolowane wspomaganie 
lewej komory niewydolnego serca 

 jako wspomaganie prawokomorowe (RVAD), czyli izolowane wspomaganie 
prawej komory niewydolnego serca 

  
Rysunek 9 Model pompy ReligaHeart PED 

Pierwszą opracowaną pompą jest pompa ReligaHeart PED o objętości 45ml. Pompa 
przeznaczona jest do wspomagania serca u dzieci w zakresie wiekowym dzieci od  
7–12 lat, z masą ciała od 30 do 50 kg. Objętość wyrzutowa pompy w jednym cyklu 
wynosi 45 ml. Opracowanie konstrukcji pompy FRK rozpoczęło w 2008 roku pod nazwą 
POLVAD-PED. Konstrukcja przechodziła wiele etapów modyfikacji w szczególności 
w obszarze montażu zastawek i typu zastosowanej zastawki. We wstępnej konstrukcji 
pompa wyposażona została w dwie jednodyskowe zastawki mechaniczne typu 
Medtronic Hall.  

Zastawka jednodyskowa odgrywa ważną rolę dla prawidłowej pracy pompy, ponieważ 
dysk zastawki jest jednocześnie elementem mającym bezpośredni udział 
w kształtowaniu warunków przepływu w pompie podczas każdej z faz jej pracy.  Jednak 
z powodu wycofania zastawki typu Medtronic Hall z seryjnej produkcji i braku 
spełniającego wszystkie wymagania odpowiednika zastawki, który dostępny byłby na 
rynku podjęto trud opracowania własnej polskiej zastawki mechanicznej wyposażonej 
w jeden dysk. We współpracy z zespołem z Instytutu Maszyn Przepływowych 
Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem Prof. Krzysztofa Jóźwika, rozpoczęto 
realizację równoległego projektu, którego celem jest opracowanie konstrukcji 
pierwszej polskiej mechanicznej zastawki jednodyskowej. Konstrukcja nowej zastawki 
oparta jest na autorskim projekcie opracowanym przez Prof. Jacka Molla.  
Opracowanie własnej zastawki mechanicznej spełniającej wszystkie stawiane 
wymagania, której konstrukcja jest specjalnie dostosowana do montażu w nowych 
pompach wspomagania serca ReligaHeart jest znaczącym krokiem w rozwoju polskiego 
systemu wspomagania serca, umożliwia uniezależnienie konstrukcji pomp od 
zewnętrznych dostawców oraz wpływu zmian rynkowych na stabilność konstrukcji.  

W oparciu o szczegółowe założenia konstrukcyjne określone na wstępie realizacji 
projektu, zaprojektowano konstrukcję pompy wspomagania serca ReligaHeart PED 
45ml. Prace konstrukcyjne realizowane były z wykorzystaniem zaawansowanych 
systemów projektowania CAD oraz komputerowych symulacji przepływu, 
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pozwalających na optymalizację kształtu elementów komory mających bezpośredni 
kontakt z przepływającą krwią pacjenta. 

Realizacja zadań w projekcie podzielona została na trzy etapy: 

W pierwszym etapie realizacji projektu wykonano zadania związane głównie 
z opracowaniem wstępnej konstrukcji montażu pompy pediatrycznej. W oparciu o to 
zaprojektowano konstrukcję poszczególnych elementów składowych pompy w skład, 
których wchodziły: czasza krwista, czasza pneumatyczna, konektory napływowy oraz 
wypływowy a także układ membranowy pompy. Wstępnie opracowano kilka wersji 
konstrukcji na podstawie, których przeprowadzono analizy przepływu wykorzystując 
zaawansowane metody komputerowych symulacji przepływu CFD. Na podstawie 
przeprowadzonych symulacje przepływu dokonano wyboru ostatecznej wersji 
konstrukcji.  

Podczas realizacji opracowania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na 
zoptymalizowanie jej pod względem warunków przepływu krwi przez pompę. Bardzo 
ważnym elementem jest tu czasza krwista gdzie kształt wewnętrznej powierzchni 
w powiązaniu z odpowiednim ukierunkowaniem przepływu przez zastawki napływową 
oraz wypływową jest najważniejszym parametrem warunkującym, jakość 
i bezpieczeństwo nowej pompy. 

Projektując czaszę krwistą zastosowano sprawdzoną charakterystyczną właściwość 
i cechę stosowaną we wszystkich pompach wchodzących w skład systemu ReligaHeart 
a mianowicie asymetryczną budowę czaszy krwistej. Jest to cecha, której źródło leży 
u podstaw konstrukcji pierwowzoru pomp RELIGA HEART, którą jest stosowana 
klinicznie od lat dziewięćdziesiątych pierwsza polska pozaustrojowa pompa 
wspomagania serca POLVAD opracowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. 

Asymetryczny kształt czaszy krwistej pozwala na uzyskanie uporządkowanych 
warunków przepływu krwi. Dzięki zastosowaniu stycznego do obwodu czaszy kanału 
napływu, uzyskano uporządkowaną cyrkulację przepływu krwi wewnątrz pompy 
w fazie napływu, dzięki temu naroże wklejenia układu membranowego pompy jest 
omywane na całym obwodzie. Asymetria czaszy krwistej wyraźnie oddziela kanał 
napływu do czaszy krwistej. Kanał wypływu z czaszy krwistej w postaci lejkowatego 
kształtu rozbudowuje się u podstawy czaszy krwistej, przenikając się z stycznym 
kanałem napływowym. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie styczności 
wszystkich przenikających się powierzchni wewnętrznych czaszy krwistej. Jest to 
bardzo ważny warunek, ponieważ jego niespełnienie może spowodować powstawanie 
uskoków powierzchni generujących znaczące zaburzenia przepływu, które mogą 
powodować powstawanie skrzeplin.  

Zastosowana nowej konstrukcji zastawka typu Moll charakteryzuje się odmienną 
budową od wszystkich znanych konstrukcji zastawek mechanicznych dostępnych na 
rynku. Pierścień zastawki typu Moll ma asymetryczną budowę, co oznacza, że średnica 
pierścienia po stronie napływu do zastawki jest mniejsza niż średnica pierścienia po 
stronie wypływu z zastawki. Otwiera to nowe możliwości dla projektowania zarówno 
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konektorów pompy jak, węzła montażu zastawek i węzła połączenia konektorów 
z kaniulami 

 

Rysunek 10 Czasza krwista pompy 
ReligaHeart PED 45ml – widok analizy 
ciągłości powierzchni (CAD) 

 

 

 

Doświadczenia uzyskane podczas realizacji projektu opracowania pozaustrojowej 
pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT dla pacjentów dorosłych, pozwoliły na 
transfer sprawdzonych już rozwiązań konstrukcyjnych do konstrukcji pompy 
pediatrycznej. Zastosowano nowy konektor napływowy o zmniejszonym nachyleniu 
ściany wewnętrznej powierzchni do pierwotnie opracowanej wersji konstrukcji 
prototypu doświadczalnego. Nachylenie ściany konektora zostało zmniejszone z 10° do 
4° i jest stałe na całej długości konektora napływowego. Dzięki temu ustabilizowano 
warunki przepływu przez konektor i zastawkę napływową. Średnica końcówki 
konektora łącząca się z kielichem kaniuli napływowej zwiększa się z 9.5mm do 12mm. 
Dalsza redukcja średnicy do wymiaru kaniuli w miejscu przejścia przez powłoki skórne 
pacjenta, realizowana jest poprzez redukcję średnicy kaniuli od miejsca połączenia 
z konektorem napływowym do wymaganego rozmiaru umożliwiającego bezpieczne dla 
pacjenta przejście przez powłoki skórne. 

 

Rysunek 11 Widok projektu CAD - przekrój 
przez konektor napływowy. 

 

 

 

 

 

Konstrukcja konektora napływowego została dostosowana do średnicy krawędzi 
pierścienia zastawki wypływowej po stronie wypływu. Ukształtowanie powierzchni 
wewnętrznej konektora jest bardziej złożone niż w konektorze napływowym. 
Zastosowano tu w początkowej części konektora odcinek walcowy w celu zapewnienia 
otwartej przestrzeni dla uchylającego się dysku zastawki wypływowej podczas fazy jej 
pełnego otwarcia. Dzięki zapewnieniu wolnej przestrzeni wyeliminowano strefę 
zwiększenia naprężeń powodujących wykrzepianie w cieniu otwartego dysku zastawki. 
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W dalszej części konektora zastosowano dwu stopniowe pochylenie ściany dla 
uzyskania łagodnej redukcji średnicy do średnicy połączenia konektora z kaniulą 
wypływową. 

 

Rysunek 12 Widok projektu CAD - przekrój 
przez konektor wypływowy. 

 

 

 

 

Finalna konstrukcja pompy ReligaHeart PED poddana została we współpracy 
z zespołem z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej pod 
kierownictwem Prof. Krzysztofa Jóźwika szczegółowym analizom przeprowadzonym 
z zastosowaniem symulacji komputerowych w warunkach przepływu statycznych jak 
i dynamicznych Zbadane zostały warunki przepływu dla różnych ustawień kąta 
nachylenia dysku dla określenia optymalnego ustawienia zastawek w pompie. 
Określono prędkości oraz kierunki wektorów przepływu. Zastosowano unikalną 
metodę analizy stref zalegania krwi podczas kolejnych faz pracy pompy w celu 
zoptymalizowania ustawień zastawek dla uzyskania najlepszych warunków przepływu 
przez pompę w całym cyklu pracy 

 

Rysunek 13 Symulacja przepływu w warunkach dynamicznych - wyznaczenie kierunku 
i prędkości wektorów przepływu. 

 

Rysunek 14 Symulacja przepływu w warunkach dynamicznych - wyznaczenie kierunku 
i prędkości wektorów w płaszczyźnie przekroju przez osie konektorów. 
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Rysunek 15 Symulacja przepływu w warunkach dynamicznych - określenie 
przewidywanych stref zalegania. 

Podobnie jak w pompie ReligaHeart EXT dla pacjentów dorosłych w pompie 
pediatrycznej zastosowano system zabezpieczenia połączenia kaniula-konektor. 
Pozwala on tak jak w pompie dla pacjentów dorosłych na założenie bądź wymianę 
nakrętek zabezpieczających bez konieczności rozłączania pompy. Zabezpiecza 
połączenie przed ewentualnym niepożądanym rozłączeniem, zapewnia przyleganie 
ściany kielicha kaniuli do stożka końcówki konektora. Układ wyznacza również 
jednoznacznie sposób montażu - nasunięcia kaniul na końcówki konektorów. 

 

Rysunek 16  Widok konstrukcji CAD - elementy zabezpieczające połączenie  
kaniula-konektor. 

Jako materiał konstrukcyjny nowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT 
zastosowano biozgodny poliuretan BIONATE II. Jest to jeden z najnowocześniejszych 
biopolimerów dostępnych na rynku. Stawia on również wysokie wymagania do 
spełnienia podczas prowadzenia procesu przetwórstwa. Dedykowaną technologią 
wytwarzania elementów pompy jest wtrysk wysokociśnieniowy. Na podstawie 
zaprojektowanej konstrukcji CAD pompy, przystąpiono do realizacji prac związanych 
z przygotowaniem dokumentacji oprzyrządowania technologicznego przeznaczonego 
do wytworzenia elementów składowych pompy oraz z przygotowaniem 
oprzyrządowania niezbędnego do montażu prototypu. Współpraca z firmą Wadim 
Plast, partnerem technologicznym FRK zaowocowała rozpoczęciem prac w celu 
wytworzenia oprzyrządowania technologicznego. Zaprojektowano i wykonano 
pilotażowe formy wtryskowe dla każdego z elementów konstrukcji pompy. Podczas 
fazy projektu form wtryskowych wykonano analizy procesu wtrysku detali 
w szczególności czaszy krwistej, która jest najbardziej złożonym elementem całej 
konstrukcji pompy. Z uwagi na jej skomplikowany asymetryczny kształt utrudniający 
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możliwość bezkolizyjnego zdjęcia wypraski z rdzenia formy wtryskowej wymagał 
zastosowania analizy symulacji komputerowych. Wykonane symulacje procesu wtrysku 
były bardzo pomocne podczas opracowania konstrukcji formy wtryskowej. Analizy 
przeprowadzono również dla pozostałych elementów konstrukcji pompy. 

 

Rysunek 17  Symulacja procesu wtrysku czaszy krwistej pompy ReligaHeart PED. 

 Wytworzone technologią wtrysku pierwsze elementy pompy spełniają postawione 
wymagania zarówno pod względem, jakości powierzchni a także zgodności 
wymiarowej detali.  

 

Rysunek 18  Elementy składowe pompy ReligaHeart PED: (od lewej kolejno) czasza 
krwista, czasza pneumatyczna, konektor, pierścień. 

Posiadają gładkość oraz ciągłość powierzchni, zgodność odwzorowania kształtów. 
Ściany elementów charakteryzują się wysoką przeźroczystością. Wytworzone elementy 
posłużyły do przeprowadzenia pierwszych prób montażu prototypu pompy jeszcze 
z zastosowaniem zastawek Medtronic Hall jednak z już nowymi, zmodyfikowanymi 
elementami składowymi pompy wykonanymi na nowych formach wtryskowych oraz 
z nowego biopolimeru BIONATE II.  

Realizacja projektu opracowania prototypu pediatrycznej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart PED zakończona została w lutym 2009 roku. Przedsięwzięcie jest 
kontynuowane w ramach w ramach Programu Badań Stosowanych pt.: „Pozaustrojowy 
pulsacyjny system wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED”, którego 
ostatecznym celem jest wprowadzenie do klinicznego stosowania pediatrycznych 
pomp wspomagania serca, jako standardowej metody leczenia skrajnej niewydolności 
serca u dzieci.  
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Rysunek 19  Prototypowy egzemplarz pozaustrojowej pompy wspomagania serca 
ReligaHeart PED wyposażony w zastawki Medtronic Hall. 

Przystąpiono do realizacji kolejnej fazy przedsięwzięcia mającej na celu wprowadzenie 
opracowanych zmian dla zoptymalizowania konstrukcji form wtryskowych oraz 
wytworzenie serii informacyjnej gotowych pomp wspomagania serca ReligaHeart PED 
45ml przeznaczonej do badań doświadczalnych. Bedzie to ostatni etap przygotowujący 
pompę o pojemności 45ml do rozpoczęcia badań klinicznych i wprowadzenia, jako 
pierwszej polskiej pediatrycznej pompy wspomagania serca, jako standardowe 
narzędzie wspomagające proces leczenia małych pacjentów do praktyki klinicznej. 
W ramach realizacji projektu PBS rozpoczęto prace projektowe nad zaplanowaną 
kolejną konstrukcją będącą częścią rodziny pomp ReligaHeart o pojemności 30ml 
przeznaczoną dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz najmniejszej pompy o pojemności 
20 ml dla dzieci w wieku do 4 lat. 

Pozytywne zakończenie projektu zamknie bardzo ważny etap w historii rozwoju 
systemu wspomagania serca w Polsce. Powstanie w pełni dojrzały dostosowany do 
obecnych potrzeb system, który umożliwi wsparcie leczenia małych pacjentów 
z niewydolności krążenia. Pełny system wspomagania serca ReligaHeart będzie również 
w stanie konkurować z podobnymi systemami dostępnymi obecnie na rynku. 

5.     Podsumowanie 

Mechaniczne wspomaganie serca pompami pulsacyjnymi zmieniało swoją rolę 
w leczeniu niewydolności serca na przestrzeni lat. W latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku i jeszcze na początku obecnego wieku stanowiło złoty standard w okresowym 
wspomagania serca, jako pomost do przeszczepu lub jego regeneracji. Okres 
minionych pięciu lat zaowocował szybko rosnącymi doświadczenia stosowania 
miniaturowych wszczepialnych pomp wirowych do długoterminowego wspomagania 
serca, prowadzonego bezpiecznie w domu chorego. Jednak pozaustrojowe pompy 
pulsacyjne mają swój zdecydowany obszar stosowania – przedłużone wspomaganie 
serca prowadzone przez okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w kierunku 
regeneracji serca lub jako pomost do przeszczepu serca. Zdecydowanie niższy koszt 
urządzeń tej technologii wspomagania serca stanowi o jej atrakcyjności w tym obszarze 
aplikacyjnym. Potrzebą jest dopasowanie tej technologii do aktualnych potrzeb jej 
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stosowania – dla zwiększenia wygody, bezpieczeństwa, niezawodności i kosztów jej 
użycia. W dziedzinie pediatrycznego wspomagania serca pozaustrojowe pompy 
pulsacyjne wciąż stanowią złoty standard. 

Dlatego uznać należy za bardzo cenny potencjał technologiczny rozwoju polskich 
pulsacyjnych pomp wspomagania serca, powstały w wyniku realizacji zadań 
badawczych programu Polskie Sztuczne Serce. Jego właściwa selektywna aplikacja 
może doprowadzić do powstania nowoczesnej oferty technologicznej, odpowiadającej 
stale rosnącym współczesnym potrzebom leczenia niewydolności serca. Rzeczą istotnej 
wagi jest szybkie wdrożenie rezultatów do produkcji i praktyki klinicznej. 
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„Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca” 

 
Kierownik zadania: 

dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

 

1. Wstęp  

Niewydolność serca jest jednostką chorobową, która w ostatnim okresie dotyczy coraz 
większej liczby pacjentów.  Według aktualnych danych w Polsce z rozpoznaną 
niewydolnością serca żyje około 1 miliona osób. W ciągu 20 najbliższych lat liczba ta 
wzrośnie o 25%. Choroba ta jest przyczyną wysokiej śmiertelności wśród pacjentów 
powyżej 55 roku życia (4 letnie przeżycie prognozowane jest tylko u ooło. 50% 
chorych). Rocznie, niewydolność serca stanowi bezpośrednią przyczynę ponad 60 tys. 
zgonów pomimo stosowania optymalnego leczenia farmakologicznego i terapii 
resynchronizacyjnej serca.  Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego leczeniem z wyboru w tej grupie chorych jest transplantacja serca. 
Jakkolwiek intensywność zabiegów przeszczepienia serca kształtuje się od kilku lat na 
stałym poziomie. W Europie wykonuje się łącznie około 600 zabiegów przeszczepienia 
serca rocznie, według danych zarejestrowanych w Eurotraosplant. Liczba pacjentów 
z ciężką, oporną na leczenia farmakologiczne, niewydolnością serca zakwalifikowanych 
do transplantacji serca wzrasta od kilku lat i wynosi około 1200 pacjentów rocznie w 
ostatnich latach.(tabela nr.1) 

Duża dysproporcja pomiędzy liczbą pacjentów oczekujących na transplantację serca 
a liczbą wykonanych zabiegów oraz długością oczekiwania na zabieg przeszczepienia 
serca, średni czas oczekiwania na zabieg operacyjny wynosi, 14 miesięcy wpływa na 
wysoką 22% śmiertelność w tej grupie chorych. Uzupełnienie optymalnego leczenia 
farmakologicznego mechanicznym wspomaganiem serca, jako pomostem do 
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transplantacji serca jest udokumentowaną metodą leczenia ciężkiej niewydolności 
serca - klasa zaleceń medycznych I B Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC 
Guidelines for diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012). Od 
kilku lat obserwowane są istotne zmiany w trendach stosowania długoterminowego 
wspomagania serca. Dominującą rolę przejmuje izolowane wspomaganie lewej komory 
serca LVAD oraz szczególnie dynamicznie rośnie liczby aplikacji wspomagania serca 
wszczepialnymi pompami wirowymi. 

 

Dynamika zmian liczby przeszczepów serca wykonywanych rocznie oraz liczby 
zakwalifikowanych biorców oczekujących na przeszczepienie narządu na listach 

organizacji Eurotransplant. 

W roku 2009 w ramach wieloletniego Programu „Polskie Sztuczne Serce” wydzielono 
środki finansowe na zadanie wdrożeniowe 4.6 pn. „Wprowadzenie do stosowania 
klinicznego wirowej protezy wspomagania serca” Celem zadania było opracowania 
i wdrożenia nowej technologii , pomp o przepływie ciągłym do praktyki klinicznej do 
leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca. 

 Zadanie zostało zaplanowane w dwóch kierunkach technicznym oraz medycznym: 
1. Opracowania konstrukcji i wykonanie badań przed klinicznych polskiej pompy 

odśrodkowej Religa Heart ROT 
2. Opracowanie protokołu postępowania  oraz zdobycie doświadczenia 

w implantacji i prowadzeniu pooperacyjnym i długoterminowym pacjentów 
na wspomaganiu lewokomorowym serca z użyciem dostępnych pomp 
wszczepialnych II generacji HeartWare

®
 

Dzięki środkom wydzielonemu zadaniu 4.6 z „Programu Polskie Sztuczne Serce” 
wykonano przełomowy krok  w prowadzeniu leczenia niewydolności serca w naszym 
kraju. Otwarto nowe możliwości leczenia dla chorych z ciężką niewydolnością serca 
oczekujących na transplantację – pilotażowe zastosowanie długoterminowego 
wspomagania serca najnowszą technologia, jaką jest pompa III generacji HeartWare

® 
. 
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W realizowanym zadaniu, zakupiono 4 komplety systemu HeartWare i metoda 
kliniczna oraz pierwsze cztery aplikacje zostały wdrożone do praktyki klinicznej 
w Polsce w roku 2009 i 2010 we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii Szpital 
Uniwersyteckiego w Wiedniu – głównego wykonawcy europejskich eksperymentalnych 
badań klinicznych urządzenia, reprezentowaną w osobie: Prof. George Wieselthaler. 

 

Dynamika zmian wykorzystania klinicznego różnych metod wspomagania serca, 
według raportu międzynarodowego rejestru mechanicznego wspomagania serca 

INTERMACS. 

 

Dynamika zmian wykorzystania różnych technologii wspomagania serca, według 
danych międzynarodowego rejestry mechanicznego wspomagania serca INTERMACS 
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2. System HeartWare HVAD 

Urządzenie HeartWare HVAD (Rys. 1), to pompa wspomagania serca III generacji, 
bezpośrednio wszczepiana do serca i lokowana w przestrzeni osierdziowej pacjenta, 
a przeznaczona do długoterminowego wspomagania serca chorego w warunkach 
domowych. Pompa wszczepiana jest poprzez wprowadzenie krótkiej kaniuli wlotowej, 
zintegrowanej z pompą, przez otwór w koniuszku serca bezpośrednio do jamy lewej 
komory serca. Krew wypływa z pompy do układu naczyniowego chorego poprzez graft, 
zespolony do ściany aorty wstępującej. Miniaturową pompę (objętość pompy 50 m, 
waga 130gl) przytwierdza się do koniuszka serca, mocując ją do mankietu naszywanego 
na koniuszek serca. Taka technika rozlokowania pompy w ciele pacjenta pozwala na 
skrócenie czasu operacji wszczepienia i okresu rekonwalescencji.  Proteza zasilana jest 
cienkim przewodem sterującym wyprowadzanym przez powłoki skórne brzucha do 
sterownika, noszonego bezpośrednio przy ciele pacjenta.  Przepływ krwi w pompie 
powoduje zawieszony w polu magnetycznym i hydrodynamicznym wirnik – jedyny 
ruchomy element pompy. Wirujący wirnik dzięki wytworzonej równowadze sił, nie ma 
żadnych punktów kontaktu mechanicznego z obudową pompy podczas pracy. 
Eliminacja mechanicznych łożysk sprzyja długoterminowej niezawodności urządzenia. 
Pobierając energię od 3 do 12 W, pompa zapewnia przepływ od 3 do 10 l/min [1]. 

 

Rys. 1 Pompa HeartWare HVAD [1] 

3. Budowa pompy HVAD HeartWare 

Wirnik wykonany jest z materiału, który jest ferromagnetykiem oraz pokryty 
ochronnym polimerem organicznym w celu zabezpieczenia wirnika przed 
korodowaniem, a także uniemożliwienia migracji jonów metali do organizmu pacjenta. 
Na warstwę ochronną nałożona jest kolejna warstwa polimerowa chroniąca wirnik 
przed zużyciem ściernym. Główne jej składniki to: powłoka platynowo-kobaltowa 
i azotek tytanu. Stop zawierający ok. 77,6% platyny i 22,4% kobaltu zapewnia pełną 
biozgodność, a jednocześnie nie wymaga jakiegokolwiek pokrycia [2]. Co najważniejsze 
jest to materiał ferromagnetyczny. Alternatywnym materiałem może być tytan. We 
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wnętrzu wirnika ulokowany jest zespół stałych magnesów ograniczonych osłoną górną 
oraz dyskiem pokrywającym dno wirnika, które są hermetycznie zamknięte 
w obudowie za pomocą techniki laserowego spawania. W centralnym punkcie wirnika 
znajduje się otwór na wrzeciono, umieszczone w dolnej części kadłuba pompy. 
Ceramiczny dysk na dolnej tarczy kadłuba pompy pozycjonowany jest przez kołnierz 
wrzeciona. Ceramiczny dysk znajduje się również na wewnętrznej powierzchni tarczy 
górnej obudowy i służy do minimalizacji tarcia podczas rozruchu pompy. Obydwa dyski 
ceramiczne redukują stratę elektryczną pomiędzy stojanami silnika, a magnesami 
wirnika, jak również zapewniają powstanie cienkiej warstwy płynu na powierzchni 
łożyska hydrodynamicznego, należącej do wirnika [2]. 

3.1  Łożyskowanie wirnika 

Wirnik posiada centralny otwór (Rys. 2 i 3), który tworzy osiowy kanał przepływu krwi 
do dolnej ściany komory pompy. Równoległe, boczne ściany korpusu wirnika, są 
zaokrąglone w celu zminimalizowania ryzyka hemolizy i wystąpienia zjawiska 
wykrzepiania krwi, oraz dzielą wirnik na cztery główne elementy zwane trzonami, które 
wyznaczają drogę przepływu krwi. Kanały przepływowe względem siebie tworzą kąt 
90° [2].  

 

Rys. 2 Łożyska hydrodynamiczne na powierzchni wirnika [1] 

 

Rys. 3 Wirnik pompy (widoczna warstwa azotku tytanu - złoty kolor) [4] 

Gdy wirnik wiruje, krew już przy niskim ciśnieniu generuje powstawanie sił 
hydrodynamicznych -osiowej siły działającej na wirnik (Rys. 2). Kąt nachylenia 
płaszczyzny łożyska hydrodynamicznego jest mniejszy niż 1° [2]. Każdy z trzonów 
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wirnika posiada klinowaty obszar tworzący powierzchnię dekompresji w dół od 
powierzchni nośnej, która zapewnia kontrolowany i przewidywalny spadek ciśnienia 
(Rys. 4).  

 

Rys. 4 Łożysko hydrodynamiczne na górnej tarczy wirnika [2] 

Wzniesienia zewnętrzne i wewnętrzne minimalizują wyciek krwi z powierzchni nośnej 
łożyska, dzięki czemu grubość warstwy krwi powoduje spadek naprężeń ścinających. 
Wzniesienie wewnętrzne stanowi granicę dla skierowanej ku dołowi, zakrzywionej 
i zwężonej części należącej do trzonu pompy. Ma ono na celu skierowanie strumienia 
krwi zakrzywionego przez stożkowe zakończenie wrzeciona do centrum wirnika, skąd 
trafia ona do kanałów przepływowych [2]. 

 

Rys. 5 Przekrój poprzeczny pompy [1] 

3.2  Napęd pompy 

Elektromagnetyczny silnik sterujący pompą składa się ze stałych części stojana 
oddzielonych od regionu przepływu krwi oraz wirnika. Górny stator silnika jest 
umieszczony w górnej obudowie, natomiast dolny stator w dolnej jej części. Każdy 
z nich zawiera cewki elektryczne umieszczone na kolistym żelaznym rdzeniu. Stojany 
silnika są umieszczone współśrodkowo w stosunku do wirnika i mają tę samą średnicę, 
dzięki czemu oddziaływanie magnetyczne pomiędzy stojanami a magnesami wirnika 
zapewnia radialną sztywność wirnika podczas rotacji. Do prawidłowej pracy pompy 
wymagany jest jedynie jeden z nich, drugi wbudowany jest, jako zabezpieczenie 
awaryjne [2]. 
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Zwoje silnika składają się z sześciu cewek przewodzących prąd elektryczny, 
umiejscowionych w żelaznym pierścieniu, który zwiększa strumień magnetyczny 
wytworzony przez magnesy. Gdy wirnik się obraca, ściany boczne kierują przepływem, 
dlatego krew omijająca powierzchnię łożyska hydrodynamicznego jest ściśnięta i działa 
siłą nacisku skierowaną na wewnętrzną powierzchnię górnej części obudowy pompy, 
w wyniku czego powstaje osiowa siła skierowana w dół, na górną płaszczyznę każdego 
z trzonów wirnika. Najcieńsza z warstw jaką tworzy krew pomiędzy powierzchnią 
łożyska, a powierzchnią przylegającą do obudowy jest funkcją lepkości płynu, prędkości 
obrotowej wirnika oraz geometrii łożyska hydrodynamicznego. W miarę wzrostu 
lepkości płynu czy prędkości obrotowej wirnika wzrasta grubość warstwy płynu, 
ponieważ ciśnienie hydrodynamiczne skierowane jest osiowo na wirnik (Rys. 6)[2]. Siła 
osiowa wytworzona przez hydrodynamiczny nacisk powierzchni nośnej na 
powierzchnie górną wirnika odwodzi wirnik od górnej powierzchni obudowy na tyle, by 
między dolną powierzchnią obudowy, a wirnikiem możliwy był przepływ krwi. 

 

Rys. 6 Ścieżki przepływu krwi pomiędzy tarczami kadłuba i wirnika [1] 

 

Rys. 7 Widok wirnika pompy w otwartej obudowie 

Jedna część pasywnego łożyska magnetycznego stanowi stos trwałych magnesów 
łożyska, ułożonych jeden na drugim, współosiowo wzdłuż osi obrotu wirnika pompy 
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(Rys. 5). Stos naprzemiennie namagnesowanych magnesów wytwarza siłę 
magnetyczną, której wektor skierowany jest osiowo, co oznacza, że każdy z nich 
odpycha się od siebie. Do utrzymania magnesów w stosie, przeciwdziałając osiowej sile 
magnetycznej, służy trzpień. Dodatkowo zastosowano pierścieniowe podkładki 
dystansowe pomiędzy każdym magnesem, natomiast szczelina pomiędzy powierzchnią 
stosu magnesów, a powierzchnią wystającego, okrągłego kołnierza trzpienia zapewnia 
stabilizację współosiowego ułożenia magnesów [2]. Drugą część stałego łożyska 
magnetycznego tworzy kolejny stos trwałych pierścieniowych magnesów otaczających 
cylinder. Pola magnetyczne wytworzone przez oba stosy magnesów oddziałują ze sobą 
wzajemnie, w wyniku czego powstaje promieniowo zorientowane stężenie strumienia 
magnetycznego wywołujące zjawisko odpychania stosów. Wystający, okrągły kołnierz 
trzpienia rozszerza się ku górze oraz jest osiowo ruchomy, co zapewnia mu 
odpowiednia śruba regulująca z gwintem, która dodatkowo zaopatrzona jest w nasadę 
utwierdzoną pod wirnikiem zapewniającą osiowe ustawienie trzpienia [2]. 

Pole magnetyczne wirnika łączy się z polem magnetycznym wytworzonym przez 
uzwojenie i w konsekwencji powstała siła magnetyczna wytworzona przez jeden, bądź 
dwa stojany, napędza wirnik [2].  

3.3  Sterowanie pracą pompy i kontrola jej pracy 

Do pompy jest podłączona tzw. "linia życia" - przewód zasilający i sterujący, który 
przechodzi przez powłoki skórne pacjenta. "Linia życia" łączy pompę z zewnętrznym 
sterownikiem. Sterownik jest zasilany dwiema bateriami albo baterią i prądem 
elektrycznym z gniazdka ściennego lub samochodowego. Odpowiada on za działanie 
pompy i monitoruje pracę systemu. Monitor jest używany do wyświetlania 
parametrów pracy systemu oraz do nastawy parametrów pracy sterownika. 
W zestawie dołączono ładowarkę baterii (Rys. 8)[1]. 

 

Rys. 8 Monitor z kontrolerem i bateriami [1] 
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Monitor to tabletowy komputer PC z ekranem dotykowym. Po podłączeniu do 
sterownika na monitorze wyświetlane są informacje o parametrach pracy pompy. 
Sterownik to jednostka mikroprocesorowa, za pomocą której można kontrolować 
i zarządzać działaniem systemu. Sterownik odpowiada za przesyłanie zasilania 
i sygnałów operacyjnych do pompy. Sterownik musi być zawsze podłączony do dwóch 
źródeł zasilania (baterie akumulatorowe i/lub zasilacz sieciowy lub samochodowy). 
Wewnętrzna, niewymienna bateria akumulatorowa sterownika jest używana do 
zasilania dźwiękowych alarmów [1].  

4. Wszczepienie LVAD HeartWare ® –  technika zabiegu operacyjnego 

Klatkę piersiową otwarto przez sternotomię pośrodkową. Po heparynizacji pacjenta 
3 mg/kg m.c. podłączono krążenie pozaustrojowe (ECC). Zabieg wykonywano 
w normotermi, na bijącym sercu. W przypadku istotnej hemodynamicznie 
niedomykalności zastawki trójdzielnej lub obecności przetrwałego otworu owalnego 
(PFO) stwierdzanych w badaniu echokardiograficznym, wykonano plastykę zastawki 
trójdzielnej z zastosowaniem pierścienia stabilizującego lub zamykano PFO. Po korekcji 
wad zastawkowej przystępowano do wszczepienia pompy Heart Ware

®
. W pierwszej 

kolejności wykonano naszycie pierścienia mocującego pompę w okolicy koniuszka 
lewej komory serca szwami ciągłymi Prolen 4-0. Następnie przez wycięty otwór 
w koniuszku, po kontroli jamy lewej komory pod kątem obecności materiały 
zatorowego zamocowano pompę HeartWare

®.
. Pompa została przygotowana 

i sprawdzona przed wszczepieniem poprzez uruchomienie w 5 % roztworze glukozy. 
Płukanie roztworem glukozy ma zapobiec zatarciu pompy przy pierwszym 
uruchomieniu. W kolejnym etapie operacji wykonano zespolenie naczyniowe w sposób 
typowy - „koniec do boku” graftu wylotowego, protezy naczyniowej z aortą wstępującą 
szwem Prolen 4-0.  Uruchomiono pompę z prędkością 1800 obr/min celem 
odpowietrzenia układu.  Po uruchomieniu pompy i kontroli wszystkich miejsc połączeń 
i zespoleń oraz wstępnej ocenie poprawności funkcjonowania pompy przystąpiono do 
ostatniego, najtrudniejszego etapu operacji polegającego na zakończeniu krążenia 
pozaustrojowego.  Jest to etap zabiegu wymagający szczególnie ścisłej współpracy 
chirurga i anestezjologa oraz perfuzjonisty. Celem działań jest optymalne ustawienie 
poziomu wspomagania lewej komory serca przez pompę Heart Ware

® 
, co umożliwia 

zakończenie ECC w sposób bezpieczny z wydolnym układem krążenia. W tym celu 
stosowane jest wspomaganie układu krążenia aminami presyjnymi a w celu uzyskania 
optymalnej funkcji prawej komory serca kontrolowane jest wypełnienie łożyska 
naczyniowego. Od prawidłowej funkcji prawej komory zależy funkcjonowanie pompy. 
Należy zawsze mieć na uwadze, że wydajność pracy pompy wirowej wspomagającej 
lewą komorę serca jest zależna zarówno od obciążenia wstępnego jak i następczego 
serca. Po uzyskaniu optymalnej stabilizacji układu krążenia i całkowitym zakończeniu 
krążenia pozaustrojowego prowadzi się dalsze etapy zabiegu w sposób typowy dla 
zabiegu kardiochirurgicznego. Istotnym elementem zabiegu operacyjnego jest 
szczególna dbałość o hemostazę z uwagi na uogólnione zaburzenia krzepnięcia 
związane z ciężką niewydolnością serca. Po ustabilizowaniu, pacjenta stabilnego 
krążeniowo, wentylowanego mechanicznie przekazujemy na oddział pooperacyjny 
celem kontynuacji leczenia. 
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Rys. 9  a) Pierścień obszywający; b) sposób naszycia pierścienia [1] 

 

Rys. 10 Trokar chirurgiczny i otwór wycięty trokarem w koniuszku serca [1] 

 

Rys. 11 Klucz dynamometryczny [1]  Rys. 12 Graft wypływowy z pompy [1] 

Narzędzia chirurgiczne i akcesoria pompy HeartWare zaprojektowano tak, by 
implantacja pompy przebiegała jak najprościej. Pierścień obszywający - ułatwia 
mocowanie pompy do koniuszka lewej komory serca i tworzy uszczelnienie hemostazy 
pierwotnej. Trokar – wycina kalibrowany do pierścienia pompy otwór prze mięsień 
serca i umożliwia wgląd do lewej komory. Klucz dynamometryczny - umożliwia 
zabezpieczenie pompy w pierścieniu obszywającym. Gdy obejma pompy jest 
odpowiednio dokręcona, klucz generuje słyszalny sygnał dźwiękowy. Graft wypływowy 
z pompy to powlekany graft naczyniowy o średnicy 10mm, nie wymagający  
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pre-clottingu i zabezpieczony w odcinku przy pompie specjalnym oplotem 
zapobiegającym załamaniom. 

5. Aplikacje pompy HVAD HeartWare 

Przed przystąpieniem do zabiegów implantacji pomp Heart Ware
®
 w obu ośrodkach 

klinicznych:  Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu oraz Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii 
w Warszawie powołane zostały zespoły mechanicznego wspomagania serca, 
utworzone na bazie doświadczonego personelu klinicznego stosującego aktualnie 
pozaustrojowe mechaniczne wspomaganie serca POLCAS. Powołano również zespół 
obsługi technicznej systemu wspomagania HeartWare, na bazie personelu Pracowni 
Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, w Zabrzu.   

Na podstawie uzyskanych informacji zespół kliniczny przed wykonaniem pierwszej 
aplikacji opracował schematy postępowania, obejmujące następujące działania : 

 Kwalifikację chorych 
 Protokół postępowania przedoperacyjnego 
 Technikę chirurgicznego wszczepienia pompy 
 Uruchomienia pompy 
 Prowadzenia leczenia pooperacyjnego 
 Opiekę pooperacyjną rany 
 Optymalizację wspomagania układu krążenia 
 Kwalifikację do wypisania do domu 
 System nadzoru i standardów opieki domowej nad pacjentem z LVAD 
 Protokół postępowania w nagłych wypadkach 

5.1  Kwalifikacja pacjentów 

Kwalifikacje pacjentów do mechanicznego wspomagania serca dotyczyły chorych 
będących na liście oczekujących na transplantację serca oraz chorych, u których 
przeciwwskazaniem do zabiegu transplantacji serca było podwyższone ciśnienie 
w łożysku płucnym, nadciśnienie płucne. Wybrana grupa chorych obejmowała także 
pacjentów zależnych od leków presyjnych jak również pacjentów, u których dochodziło 
do częstych, kilkukrotnych w ciągu roku hospitalizacji z powodu nawracającej 
objawowej niewydolności serca. W ocenie kandydatów do wspomagania 
lewokomorowego serca, jako pomostu do transplantacji, brano pod uwagę w sposób 
szczególny funkcję prawej komory serca. 

5.2  Pacjenci zakwalifikowani do wspomagania lewokomorowego serca pompą 
HearWare

®
 

1. 47 letni pacjent z zaawansowaną niewydolnością lewokomorową, po 
przebytym zawale serca ściany przedniej(STEMI) w październiku 2008 
powikłanym wstrząsem kardiogennym leczony PTCA GPZ i pnia GLTW.W 
badaniu MRI serca stwierdzono cechy pełnościennej martwicy 
odpowiadającej unaczynieniu GPZ i GO. W wykonanym wówczas echo serca 
znaczne upośledzenie kurczliwości lewej komory, z obniżona EF do 30%, 
duszność wysiłkowa przy niewielkich wysiłkach NYHA III/IV, neguje 
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dolegliwości z pozostałych układów i narządów. Cechy nadciśnienia płucnego: 
PASP 77mmHg, TPG-18mmHG, PVR-6.5j. Wooda,  po podaniu NTG oraz 
Ventavistu: PVR -5.5j W, PASP-77mmHg.W związku z nadciśnieniem płucnym 
chory nie kwalifikowany do OHT. Włączono do leczenia sildenafil w celu oceny 
rekatywności łożyska płucnego. Subiektywnie bez poprawy. BP 106/77 mmHg. 
HR 76/min. W ocenie czynnosciowej VO2max ok. 11 ml/kg/min, test 6 minut 
480 m. W wykonanym cewnikowaniu prawego serca nadal podwyższone 
wartości ciśnień (ok. 75 mm Hg) z wysokim oporem, bez istotnego wpływu 
ventavistu. Pacjenta zdyskwalifikowano do przeszczepienia serca ze względu 
na istotne nadciśnienie płucne.  

Jedyną możliwością leczenia dla tego młodego pacjenta było zastosowanie 
wspomagania lewokomorowego (LVAD), jako pomost do transplantacji. 
W dniu 18.12.2010 pompa HeartWare została wszczepiona przez zespół: 
prof. J. Różański, dr G. Religa, dr Sz. Kocańda przy współudziale 
prof. G. Wieselthaler’a z Kliniki Kardiochirurgii Vienna General Hospital. 
Oprócz wszczepienia pompy do koniuszka lewej komory wykonano plastykę 
zastawki trójdzielnej. W przebiegu pooperacyjnym chory reoperowany 
w zerowej dobie z powodu krwawienia do worka osierdziowego, 
prawdopodobnie z uszka prawego przedsionka. Po reoperacji bez istotnych 
komplikacji. Pierwotne ustawiono obroty pompy na 2600, co pozwalało na 
osiągnięcie rzutu ok. 4,4 l. Kontynuowano leczenie farmakologiczne 
niewydolności serca (bisoprolol, perindopril, eplerenon, furosemid, 
hydrochlorotiazyd). Ze względu na utrzymujące się obrzęki oraz ponowne 
narastanie płynu w jamach opłucnowych prowadzono leczenie dożylnymi 
diuretykami, a następnie po przygotowaniu chorego do zabiegu cewnikowania 
prawego serca celem oceny nadciśnienia płucnego (zmniejszono dawkę 
warfaryny do uzyskania INR ok. 1,5, włączono enoxaparynę). Wyniki 
pomiarów przedstawiono w tabeli 1. Ze względu na utrzymujące się 
nadciśnienie płucne, w trakcie pomiarów w Pracowni Hemodynamicznej 
zwiększono obroty pompy z 2600 do 2900 uzyskując już w trakcie badania 
obniżenie ciśnienia w tętnicy płucnej do 64mmHg. W kolejnych dniach pod 
kontrolą echokardiograficzną zwiększano obroty pompy do 3200. Celem 
zwiększania obrotów było uzyskanie jak największego odciążenia lewej 
komory serca. Wyrazem tego była dalsza poprawa poczucia pacjenta, 
ustąpienie obrzęków i płynu w jamach opłucnowych. W badaniu 
echokardiograficznym uzyskano zmniejszenie wymiaru rozkurczowego lewej 
komory z 6,1cm do 5,8cm oraz w trakcie prowadzonego wspomagania 
zastawka aortalna otwierała się, co 3-4 cykl. Po 70 dniach pobytu pacjent 
został przeniesiony do Kliniki Rehabilitacji celem dalszego usprawnienia. 
Pacjent był leczony (leki w dawkach dobowych): bisoprololem 7,5mg, 
captoprilem 75mg, furosemidem 80mg, eplerenonem 50mg, torasemidem 
10mg, candesartanem 4mg, atorwasterolem 20mg oraz warfaryną 
i polocardem 75mg by utrzymać INR w granicach 3. Podczas 3 tygodniowego 
pobytu w Klinice Rehabilitacji utrwalono efekty leczenia, pacjent zyskał 
pewność w umiejętności obsługi pompy. Został zaproszony Kardiolog 



Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowych pomp wspomagania serca w Polsce 

379 

opiekujący się pacjentem w Poradni Rejonowej celem zapoznania się 
z programem, zasadami prowadzenia leczenia p/krzepliwego, ewentualnymi 
problemami z obsługą pompy i związanym z tym niebezpieczeństwami. 
W Instytucie Kardiologii został powołany Zespół zajmujący się programem 
Wspomagania Komorowego, a pacjentowi przekazano numery telefoniczne do 
Członków Zespołu, z którymi pacjent lub ktoś z członków jego rodziny mógłby 
się kontaktować w ciągu 24 godzin w przypadku problemów lub wątpliwości 
związanych z działaniem pompy. W schemacie opieki zaplanowano 
systematyczne wizyty ambulatoryjne, co minimum 1,5 miesiąca w trakcie, 
których oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, 
pobierano krew w kierunku oceny parametrów zapalnych, parametrów 
biochemicznych, morfologii krwi, oceniano skuteczność leczenia 
p/krzepliwego. Wykonywano badanie echokardiograficzne, pobierano 
wymazy z miejsca wyjścia z powłok brzusznych kabla zasilającego. Oceniano 
zapisy z kontrolera oraz sprawdzano system. W październiku 2010r w okolicy 
wyjścia kabla od zasilania z powłok brzusznych wystąpiło zaczerwienienie oraz 
niewielka bolesność tej okolicy a następnie pojawił się krwisty wyciek.  

Tabela 1 Pomiary hemodynamiczne 

 
 

             Przed HeartWare Podczas  
stosowania 
HeartWare  Po iloproście 

Ao 97/65        śr. 76 94/59          71 65/59      śr. 59 

PP a15   v13    s12                  a13   v11   s10 a13    v16    s7 

PK   38/0             13 

TP 77/34               48 70/31          44 40/13           24 

PCWP   a32   v36   s 30 a27   v32   s27 20/23           19 

CO      l/min 2,8 3,1 7,8 

PVR   
j.Wooda 

6,5 5,5 0,64 

SVR   
j.Wooda 

22,9 19,4 6,66 

W posiewie z rany stwierdzono Enterobacter, a następnie Stenotrophomonas 
maltophilia rozpoczęto leczenie zgodnie z antybiogramem imipenemem, 
a następnie tikarcyliną. Ze względu na jednorazowe stwierdzenie Aspergillus 
fumigatus do leczenia włączono posokonazol a następnie itrakonazol.  
Wykonano kontrolną tomografię klatki piersiowej, w której nie stwierdzono 
nieprawidłowych zbiorników płynowych w tkankach miękkich powłok 
brzusznych ani klatki piersiowej. Uznano, że zakażenie miało charakter 
miejscowy, co również potwierdzały prawidłowe wskaźniki zapalne krwi 
(hsCRP, leukocytoza, prokalcytonina) a także ujemne posiewy krwi. Po 
5 miesiącach wspomagania, po zakończeniu leczenia p/zapalnego wykonano 
ponownie pomiary ciśnień w „prawym sercu”, które wykazały odwracalne 
nadciśnienie płucne [tabela 1]. Zadecydowano wówczas, że przy wystąpieniu 
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nawrotu powikłań pacjent może być kandydatem do transplantacji.  W trakcie 
dalszego przebiegu nawracało zakażenie w miejscu wyjścia kabla zasilania 
z powłok brzusznych. Nie obserwowano cech uogólnienia infekcji. 
Równocześnie w badaniach laboratoryjnych występowała tendencja do 
anemizacji, okresowe pogorszenie poczucia. Nie obserwowano cech 
uogólniania się infekcji, cech nieprawidłowej pracy pompy. Ze względu na 
ryzyko wystąpienia ogólnego zakażenia, nawracającej trudnej do wyrównania 
anemizacji, po uzyskaniu zgody chorego pacjenta zgłoszono do transplantacji 
serca, którą wykonano 10.08.2011r. 

2. 44-letni pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca w przebiegu jego 
pozawałowego uszkodzenia, zdyskwalifikowany od transplantacji serca 
z powodu zaawansowanego nadciśnienia płucnego. Drugie wszczepienie 
wykonano 15.12.2010 u 43-letniego pacjenta z zaawansowaną 
niewydolnością serca, po zawale ściany przednio-bocznej w 1997r. leczonym 
angioplastyką tętnicy przedniej zstępującej z implantacją stentu, po ponownej 
angioplastyce z powodu wczesnej zakrzepicy w stencie oraz wszczepieniu 
kardiowertera/defibrylatora z funkcją resynchronizującą w 2007r. Pacjent 
został w 2010r zdyskwalifikowany od transplantacji serca ze względu na 
nadciśnienie płucne, podwyższone opory płucne, po próbie z iloprostem 
częściowo odwracalne ( Tabela 2 ). Ze względu na cechy narastania 
niewydolności serca i pojawienie się możliwości zastosowania wspomagania 
zakwalifikowano pacjenta do implantacji pompy HeartWare jako pomost do 
transplantacji jeżeli w przebiegu stosowania wspomagania lewokomorowego 
doszłoby do obniżenia ciśnienia w tętnicy płucnej i prawej komorze, a jeżeli 
nie - to będzie terapią docelową. W dniu 15.12.2010r wykonano wszczepienie 
systemu wspomagania serca. Początkowo obroty pompy ustawiono na 
2600/min, które pod kontrolą badania echokardiograficznego zwiększano do 
3000/min. Przy dalszej próbie zwiększania obrotów w krótkim czasie 
dochodziło do pogorszenia stanu ogólnego, duszności, z narastającymi 
cechami niewydolności prawokomorowej. W badaniu echokardiograficznym 
rejestrowano powiększenie jamy prawej komory, z wzrostem ciśnienia 
prowadzącym do przesunięcia przegrody międzykomorowej w lewą stronę. 
W związku z tym nie zwiększano obrotów pompy uzyskując przepływ 
7 8l/minutę, moc 6-7 Watt. Stan kliniczny pacjenta uległ istotnej poprawie. 
Stosowano rehabilitację ruchową i oddechową. Pacjent został przeszkolony 
w zakresie samodzielnej obsługi jednostki zewnętrznej. Równocześnie 
nawiązano kontakt z lekarzem opiekującym się chorym w miejscu 
zamieszkania przekazując informację na temat funkcjonowania pompy, 
zasadami prowadzenia leczenia p/krzepliwego, ewentualnymi problemami 
z obsługą pompy. Pacjent również przebywał przez 6 tygodni w Klinice 
Rehabilitacji celem utrwalenia efektów leczenia, doskonalenia umiejętności 
obsługi pompy. Po łącznie 3 miesięcznym pobycie w Instytucie Kardiologii 
pacjent został wypisany do domu. Zgodnie z przyjętym schematem wizyt 
pacjent był kontrolowany w Poradni instytutu kardiologii co 1,5 – 3 miesiące. 
Początkowo, co tydzień, a następnie co 2 tygodnie kontrolował INR, który 
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kształtował się między 2 - 3. Stosowano leczenie (dawki dobowe): candesartan 
8mg, carvedilol 75mg, furosemid 80mg, eplerenon 25mg, acard 75mg, 
warfaryna, sildenafil 75mg (pacjent wyraził zgodę na zastosowanie leku poza 
wskazaniami). Przez rok pacjent czuł się bardzo dobrze, nie stwierdzano 
ograniczeń w wydolności fizycznej (chodził na dalekie spacery, żeglował). 
W trakcie regularnych kontroli ambulatoryjnych nie stwierdzano zmian skóry 
w okolicy wyjścia kabla. Dobra była kontrola INR. W styczniu 2012r pacjent 
pierwszy raz trafił do szpitala rejonowego ze stanami gorączkowymi, skąd 
następnie został przeniesiony do Instytutu Kardiologii. Chory gorączkował 
powyżej 38oC, a w okolicy wyjścia kaniuli w powłokach brzusznych pojawiła 
się cuchnąca wydzielina. W posiewach wydzieliny wyhodowano pałeczki E coli, 
a w posiewach krwi jednorazowo Staphylococcus aureus MSSA. Zastosowano 
syntarpen, metronidazol i rifampicynę, a następnie ze względu na utrzymujące 
się stany podgorączkowe i podwyższone parametry zapalne linezolid (14 dni) 
a w leczeniu podtrzymującym zastosowano rovamycynę. Kontynuowano 
leczenie itrakonazolem. Po 45 dniowym okresie leczenia pacjent został 
wypisany do domu w stanie dobrym,  ze znormalizowanymi parametrami 
zapalnymi. Miejsce wyjścia kaniuli uległo wygojeniu. W badaniach 
ultrasonograficznych tej okolicy nie stwierdzano zmian sugerujących proces 
zapalny. W kwietniu 2012r w trybie planowym wykonano cewnikowanie 
serca, w którym stwierdzono znaczną redukcję ciśnień w tętnicy płucnej, 
graniczny gradient przezpłucny oraz niski opór płucny Tabela 2. Stwierdzono 
wówczas, że pacjent nie ma przeciwwskazań do transplantacji serca 
i w przypadku powikłań przy stosowaniu mechanicznego wspomagania serca 
pacjent będzie zgłoszony na aktywną listę chorych do transplantacji serca. 
W trakcie kontroli ambulatoryjnych skuteczna antykoagulacja, nie 
stwierdzano podwyższonego miana parametrów zapalnych. W grudniu 2012r 
pacjent był hospitalizowany w szpitalu rejonowym z powodu stanów 
gorączkowych oraz objawów żołądkowo-jelitowych. Przeniesiony do Instytutu 
Kardiologii w stanie ciężkim. Na podstawie wykonanego badania 
tomograficznego podejrzewano ropień w śródpiersiu między kaniulą 
doprowadzającą a aortą oraz obszar zawałowy w śledzionie. W krwi 
stwierdzono Staphylococcus aureus MRSA rozpoczęto leczenie linezolidem 
i rifampicyną z dobrym efektem zarówno klinicznym jak i uzyskując obniżenie 
parametrów zapalnych. W kontrolnej tomografii stwierdzono zmniejszenie 
obszaru ropnia w śródpiersiu, ale obszar w śledzionie uległ powiększeniu oraz 
zaczął nabierać cech ropnia. Podjęto decyzję o usunięciu śledziony. Zabieg 
wykonano w Klinice Chirurgii i Hematologii Instytutu Onkologii. Na czas 
operacji odstawiono choremu warfarynę, włączono enoksyparynę, 
pozostawiając acard. Pacjent zabieg zniósł bardzo dobrze, nie wystąpiły 
powikłania zakrzepowo-zatorowe ani krwotoczne. W kontrolnych posiewach 
pobranych w trakcie operacji oraz w okresie późniejszym nie uzyskiwano 
wzrostu bakterii. W kontrolnej tomografii nie stwierdzono rezydualnych zmian 
zapalnych, ani cech zakrzepicy układu wrotnego. Obserwowano dalsze 
zmniejszenie odczynu zapalnego wokół kaniuli wylotowej LVAD. Pacjent został 
wypisany do domu. Przez 2 miesiące poczucie było bardzo dobre, w badaniach 
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laboratoryjnych nie obserwowano wzrostu parametrów zapalnych. 
W kwietniu wśród poczucia zdrowia wystąpiły stany gorączkowe do 40oC. 
Pacjent hospitalizowany w Instytutcie Kardiologii. W wykonanych badaniach 
stwierdzono w posiewie krwi Staphylococccus aureus MRSA. Po włączeniu 
linezolidu uzyskano poprawę ogólną oraz regresję parametrów zapalnych. 
W wykonanych badaniach obrazowych stwierdzono dalsze zmniejszenie się 
zmiany w śródpiersiu, wykluczono podejrzenie ropni w jamie brzusznej. 
W badaniu echokardiograficznym zarówno przezklatkowym jak 
i przezprzełykowy nie można było jednoznacznie wykluczyć drobnej 
skrzepliny, ale bez typowych cech wegetacji na elektrodzie kardiowertera 
resynchronizującego.  Kontynuowano leczenie p/zapalne. Jednakże każda 
próba zakończenia leczenia p/zapalnego powodowała po 2 dniach wzrost 
temperatury do 40

o
C z cechami wstrząsu septycznego. Gorączki ustępowały 

po powrocie do linezolidu. Ze względu na brak efektów stosowanego leczenia, 
podejrzenia stanów gorączkowych spowodowanych zakażeniem urządzenia 
(zmiana wokół kaniul, możliwość zakażenia elektrody) postanowiono zgłosić 
chorego na listę pilną biorców serca. Podejrzewając, że stany gorączkowe 
mogą być spowodowane zakażeniem elektrod, zmianą w śródpiersiu 
i ponieważ stan pacjenta ulegał pogorszeniu mimo zmiany antybiotyków, 
wdrożenia leczenia p/grzybiczego, przy przedłużającym się okresie 
oczekiwania na transplantację, podjęto próbę rewizji śródpiersia oraz 
usunięcia układu resynchronizującego serca, co jednakże zakończyło się 
niepowodzeniem.  Zabieg przeprowadzono po odstawieniu warfaryny 
i przejściu na preparat enoksyparyny, bez powikłań. W trakcie procesu gojenia 
nie występowały powikłania. W pobranych posiewach z pola operacyjnego – 
bez wzrostu bakterii, natomiast w badaniu pobranym spod kaniul stwierdzono 
wzrost Staphylococcus aureus MSSA. Kontynuowano leczenie antybiotykami 
i p/grzybicze.  Po 28 miesiącach wspomagania, po zgłoszeniu dawcy zgodnego 
grupowo wykonano transplantację serca. 

Tabela 2 Pomiary hemodynamiczne 

 
 

             Przed HeartWare Podczas  
stosowania 
HeartWare  Po iloproście 

Ao 118/73        śr. 84 119/59  śr. 73 95/82      śr. 83 

PP 21/19               19   17/11       10 9/7 

PK 74/10               16 71/6            10 47/0             12 

TP 71/26               46 64/23          37 47/21           31 

PCWP 23/24/22 20/22/20 22/17 

CO 5,3 6,6 6,9 

PVR 4,54 2,59 2,03 

SVR 12,31 9,59 11,06 



Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowych pomp wspomagania serca w Polsce 

383 

  

Rys. Zmiany na skórze w miejscu wyjścia kabla zasilania – etap gojenia 

3. 62-letni mężczyzna z przewlekłą niewydolnością układu krążenia , z powodu 
kardiomiopatii rozstrzeniowej, w klasie czynnościowej NYHA III/IV  
z utrwalonym migoto-trzepotaniem przedsionków po nagłym zatrzymaniu 
krążenia .Wyniki badań przedoperacyjnych wskazywały na postępującą 
niewydolność układu krążenia (wynik testu zużycia tlenu: 13,7 ml/kg/min, 
poziom NTproBNP: 10668 pg/ml). Wśród istotnych dodatkowych obciążeń 
przedoperacyjnych należy wymienić:  

 Odwracalne nadciśnienie płucne: gradient przezpłucny 14 mmHg, opory 
płucne 4,8 jednostki Wooda, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej 
47mmHg, średnie ciśnienie w tętnicy płucnej 31mmHg, z dobrą reakcją 
na podanie leków wazodilatacyjnych (nitroprusydek sodu). 

 Miażdżycę tętnic szyjnych: amputowana prawa tętnica szyjna 
wewnętrzna, zwężenie prawej tętnicy szyjnej zewnętrznej do 30%, lewej 
tętnicy szyjnej zewnętrznej do 60%, wewnętrznej do 30%. 

 Miażdżycę tętnic kończyn dolnych z dystansem chromania 
przestankowego poniżej 50 metrów. 

 Hipercholesterolemię. 

 Obciążający wywiad rodzinny w kierunku schorzeń sercowo-
naczyniowych. 

 Stan po urazie kręgosłupa szyjnego po upadku z wysokości w 1988 roku. 

 Uczulenie na mleko krowie i laktozę.  

 W badaniu spirometrycznym wykazano obniżenie parametrów wentylacji 
w stopniu umiarkowanym (objętość życiowa płuc 81%, nasilona 
wydechowa objętość jednosekundowa 65% wartości należnej) 
najpewniej z powodu przewlekłego palenia tytoniu w przeszłości z 
koniecznością stosowania wziewnych preparatów bronchodilatacyjnych.  

 W badaniu echokardiograficznym stwierdzono istotne obniżenie frakcji 
wyrzutowej lewej komory serca (18%) przy jej jednoczesnym poszerzeniu 
(wymiar późnorozkurczowy 74mm). Średnica lewego przedsionka 
przekraczała 84 mm, a ciśnienie skurczowe w prawej komorze 56 mmHg. 
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Wobec powyższych obciążeń w tym czasie pacjenta zakwalifikowano do grupy 
obserwacyjnej z zaleceniem przewlekłego leczenia zachowawczego:  
beta-blokera, azotanów, diuretyków, antagonistów aldosteronu, inhibitora 
enzymu konwertującego i preparatu kwasu acetylosalicylowego. Pomimo 
stosowania optymalnej farmakoterapii objawy niewydolności serca pogłębiały 
się , chory był wielokrotnie hospitalizowany. Jedyną możliwością leczenia dla 
tego pacjenta było zastosowanie lewokomorowego wspomagania serca, aby 
po wyrównaniu narządowym i obniżeniu nadciśnienia płucnego kwalifikować 
pacjenta do transplantacji serca. Zabieg wszczepienia pompy Heart Ware® 
wykonano w grudniu 2009 roku. Przebieg pooperacyjny był powikłany 
krwawieniem z górnych dróg oddechowych oraz z przewodu pokarmowego. 
Po wyrównaniu krążenia pacjent został wypisany do domu i prowadzony 
w systemie leczenia ambulatoryjnego okresowo wymagał hospitalizacji 
z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego przez okres 2 lat. Wydolność 
krążenia i komfort życia pacjenta uległ znaczącej poprawie, do klasy NYHA II. 
W trzecim roku wspomagania objawy krwawień z przewodu pokarmowego 
uległy nasileniu pomimo zmniejszenia leczenia przeciw krzepliwego oraz 
obserwowano cechy infekcji w obrębie linii zasilającej, wymagające 
interwencji chirurgicznej. W związku z pojawiającymi się objawami dysfunkcji 
pompy, możliwości wykrzepiania wirnika pompy chorego hospitalizowano 
w celu wymiany urządzenia.  Na podstawie oceny echokardiograficznej 
zmniejszenia wymiarów serca z poprawą frakcji wyrzutowej do 45% podjęto 
decyzję o wyszczepieniu pompy w lutym 2013 roku. W obserwacji 
6 miesięcznej stan chorego jest dobry, wydolny krążeniowo NYHA II. 

4. 38 letni pacjent ze skrajną niewydolnością układu krążenia w przebiegu 
kardiomiopatii pozapalnej w klasie czynnościowej NYHA IV po przebytej 
w 03.2010 r. posocznicy gronkowcowej, bakteryjnym zapaleniu opon 
mózgowo – rdzeniowych powikłanym wystąpieniem zespołu DIC, 
z rozpoznanym w 06.2010 r. zespołem Goodpasteure’a z następczą 
niewydolnością nerek wymagającą dializoterapii oraz niedomykalnością 
zastawki mitralnej w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia (09.2010 r.) 
został poddany operacji naprawy zastawki  mitralnej w dn. 4.10.2010 r. przy 
pomocy pierścienia stabilizacyjnego zawężającego Edwards Lifesciences 
physio 30. Z powodu ciężkiej dekompensacji układu krążenia spowodowanej 
zerwaniem nici ścięgnistych przedniego i tylnego płatka w przebiegu 
bakteryjnego zapalenia wsierdzia chory wymagał operacji kardiochirurgicznej 
w trybie pilnym. 

W dn. 21.11.2010 pacjent został przyjęty w trybie pilnym do Oddziału 
Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z powodu 
znacznego pogorszenia wydolności fizycznej w przebiegu gwałtownie 
narastającej niewydolności serca. W badaniach obrazowych stwierdzono 
ciężką, globalnie upośledzoną funkcję skurczową lewej komory serca oraz 
funkcję rozkurczową z zaburzeniami typu restrykcji. Wymiar lewej komory 
serca powiększony do 62/57 mm, frakcja wyrzutowa 16-20 %, objętość lewej 
komory 193/154 ml. Prawa komora serca niepowiększona, frakcja wyrzutowa 
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25 %, TAPSE 9 mm, brak cech istotnego nadciśnienia płucnego, umiarkowana 
niedomykalność zastawki trójdzielnej. W badaniach laboratoryjnych 
stwierdzono: PRA 40 %, cross – match dodatni 5-6 %. 

Z uwagi na bardzo ciężki, pogarszający się stan chorego oraz nieskuteczność 
zastosowanej intensywnej terapii pacjenta zakwalifikowano do wszczepienia 
lewokomorowego mechanicznego wspomagania serca pompą wirową 
HeartWare w dn. 13.12.2010 r. Okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań. 
Dzięki stopniowe stabilizacji układu krążenia, kontynuowano terapię 
nerkozastępczą. Uzyskano stopniowe ustępowanie obrzęków obwodowych 
oraz powolną normalizację wartości ciśnienia tętniczego i tętna. Po okresie 
rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Reptach Śląskich, obserwowano 
systematyczną poprawę wydolności układu krążenia do stanu NYHA I/II. 
Pacjent przebywał w domu i leczenie prowadzono w systemie wizyt 
ambulatoryjnych. Okresowo wymagał leczenia szpitalnego celem wyrównania 
parametrów morfologii w związku z przewlekłą niewydolnością nerek. Pacjent 
był  dializowany w systemie codziennym, z przerwami niedzielnymi. Odległy 
przebieg pooperacyjny był powikłany masywnym krwawieniem do mózgu 
zakończony zgonem. 

6. Podsumowanie.  

Na podstawie wykonanych implantacji pomp wirowych III generacji typu HeartWare
®
 

można stwierdzić, że zastosowanie tego typu mechanicznego wspomagania krążenia 
przebiega w sposób powikłany incydentami nie mającymi istotnego wpływu na 
przebieg pooperacyjny i okres wczesnej rehabilitacji. Jakość życia i wydolność układu 
krążenia ulega istotnej poprawie. Pacjenci na wspomaganiu kwalifikowani są w grupie 
wydolności według skali NYHA w klasie I/II. Większość zdarzeń niepożądanych 
zaistniałych w przebiegu długoterminowego wspomagania serca związana była 
z przedoperacyjnymi obciążeniami pacjentów oraz wprowadzeniem nowego schematu 
antykoagulacji i zmianą parametrów hemodynamicznych układu krążenia u pacjentów 
ze skrajną niewydolnością. Problemy w gojeniu z towarzyszącą infekcją związane z linią 
zasilającą pompy występowały w okresie odległym, po około 1-1,5 roku od 
wszczepienia i nie powodowały istotnego zagrożenia życia pacjenta.  

U 2 pacjentów wszczepienie wspomaganie lewokomorowego pompami HeartWare 
pozwoliło na zmniejszenie stopnia nadciśnienia płucnego i wykonania transplantacji 
serca. U obu pacjentów wystąpiły zakażenia w okolicy wyjścia kabla zasilającego na 
skórze brzucha. Obie te infekcje były skutecznie leczone zgodnie z wykonanym 
antybiogramem. U drugiego pacjenta zakażenie Staphylococcus aureus spowodowało 
wystąpienie ropni, które wymagały usunięcia śledziony oraz rewizji śródpiersia.  

W okresie między hospitalizacjami pacjenci prowadzili normalne życie rodzinne. Nie 
występowały problemy techniczne ze sprzętem – za wyjątkiem pęknięć poliuretanowej 
osłonki kabla sterującego pompy, które były zabezpieczane przez przedstawicieli firmy 
HeartWare dodatkową otuliną silikonową.  
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Doświadczenia zdobyte w realizacji pilotażowych aplikacji długoterminowego 
wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi HeartWare zaowocowały 
zapoczątkowaniem rozwoju tej metody leczenia w naszym kraju. W roku 2013 
w Śląskim Centrum Chorób Serca wszczepiono kolejne 10 przypadków 
długoterminowego wspomagania serca pompą III generacji HVAD firmy HeartWare 
oraz 4 przypadki analogicznego wspomagania serca wszczepialną osiową pompą 
II generacji – HeartMate II, firmy Thorathec. Również Instytut Kardiologii 
w Warszawie podjął przygotowania do wszczepienia kolejnych pacjentów. Ponadto, 
kilka kolejnych ośrodków kardiochirurgicznych i transplantologicznych kraju jest 
zainteresowanych wdrożeniem tej technologii dla leczenia przewlekłej niewydolności 
serca. 
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Streszczenie 

W rozdziale przedstawiono wyniki prac projektowych oraz badań związanych  
z oryginalną, wszczepialną pompą osiową przeznaczoną do wspomagania lewej 
komory serca. Pompę zaprojektowano w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku. 
Badania obejmowały obliczenia numeryczne przepływu przez pompę, obliczenia 
związane z projektowaniem bezkontaktowego układu napędowego pompy oraz 
magnetycznego zawieszenia jej wirnika oraz szereg eksperymentów związanych  
z testowaniem funkcjonowania pompy w warunkach in vitro. W rozdziale opisano także 
technologię wytwarzania modeli pompy z materiałów biozgodnych. 

Wyniki badań pompy w szczególności dotyczące jej charakterystyk przepływowych oraz 
oddziaływania na krew w eksperymentach in vitro wykazały szereg cech, które  
pozwalają pozytywnie ocenić możliwość kwalifikacji konstrukcji do badań in vivo na 
modelu zwierzęcym. 

1. Wstęp 

Jedną z wszczepialnych pomp wirowych, przeznaczonych do długoterminowego 
wspomagania lewej komory serca, opracowanych w programie wieloletnim "Polskie 
Sztuczne Serce" (PPSS) jest pompa osiowa o unikatowym ukształtowaniu elementów 
generujących przepływ. Stanowi ona innowacyjne urządzenie służące do transportu 
krwi z ustalonym wydatkiem objętościowym i ustaloną różnicą ciśnień między stroną 
ssawną a tłoczną, w którym zarówno napęd jak i łożyskowanie wirnika realizowane są 
w sposób bezkontaktowy. Ustalone wartości objętościowego wydatku przepływu oraz 
wysokości podnoszenia charakteryzujące pompę zależą w sposób jednoznaczny od 
prędkości obrotowej wirnika. Dzięki możliwości kontrolowanej, praktycznie płynnej 
zmiany tejże prędkości, parametry pracy pompy mogą być regulowane w stosunkowo 
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szerokim zakresie, obejmującym wartości wymagane zwykle od urządzeń służących 
wspomaganiu lewej komory serca. 

Wyróżnikiem pompy w stosunku do innych powszechnie już stosowanych urządzeń 
LVAD (skrót od anglojęzycznego terminu Left Ventricle Assist Device) jest 
ukształtowanie elementów generujących przepływ krwi oraz konfiguracja składników 
układu napędowego i łożyskującego jej wirnik. Pompa umożliwia uzyskanie przepływu 
krwi, charakteryzującego się wydatkiem objętościowym obejmującym w zakres  
3-5 dm

3
/min oraz przyrostem ciśnienia rzędu 10 kPa, przy zredukowanej, w stosunku 

do stosowanych już pomp osiowych, prędkości obrotowej wirnika. Badania 
eksperymentalne opracowanej w Centrum Techniki Okrętowej S.A. pompy osiowej 
przeprowadzone z wykorzystaniem wodnego roztworu gliceryny jako czynnika 
roboczego wykazały jej przydatność do wspomagania serca przy prędkości obrotowej 
wirnika nie przekraczającej 6000 obr/min, podczas gdy typowe wartości prędkości 
obrotowych pomp osiowych o wirnikach ukształtowanych w formie masywnej 
cylindrycznej piasty z nawiniętymi na nią łopatkami o stosunkowo niewielkiej 
wysokości należą do przedziału 8000-10000 obr/min. Dla pomp o mniejszych 
średnicach wirnika, właściwych dla zastosowań pediatrycznych, wymagane jest 
niekiedy uzyskiwanie wartości jeszcze wyższych, tj. 12000-14000 obr/min. Tak wysokie 
wartości prędkości obrotowej wirników przekładają się na podwyższone ryzyko 
hemolizy i limitują możliwości zastosowania pomp w leczeniu. 

Wirnik w zaprojektowanej, wytworzonej i przebadanej już w kontakcie z krwią  
w warunkach in vitro pompie, dzięki swojemu ukształtowaniu stwarza możliwość 
zastosowania do jej napędu bezszczotkowego silnika prądu stałego o komutacji 
elektronicznej. To właśnie ukształtowanie wirnika pozwala zredukować dystans 
pomiędzy elektromagnesami stojana silnika a magnesami stałymi rotora w stosunku do 
innych stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Geometria wirnika daje projektantowi 
swobodę w lokalizacji i kształtowaniu magnesów stałych silnika oraz sprzyja 
formowaniu się łożyska hydrodynamicznego centrującego obracający się wirnik w osi 
kanału przepływowego pompy.  

Pompa posiada zatem cechy charakterystyczne dla III generacji pomp wirnikowych do 
wspomagania lewej komory serca, co oznacza, że wyposażona jest zarówno  
w bezkontaktowy napęd jak i układ zawieszenia wirnika. Należy jednak zauważyć,  
że opracowana w ramach PPSS pompa posiada szereg cech, które w istotny sposób 
odróżniają ją od pozostałych konstrukcji III generacji. Najistotniejszymi wyróżnikami 
pompy są: uzyskanie wewnątrz bryły wirnika objętości zdolnej pomieścić stosunkowo 
masywne magnesy segmentowe, przemieszczające się w niewielkiej odległości od 
wieńca elektromagnesów stojana układu napędowego oraz zastosowanie w wirniku 
łopatek pozbawionych wierzchołków. Umieszczenie magnesów segmentowych  
w niewielkiej odległości od cewek stojana umożliwia skuteczne wykorzystanie 
zdolności silnika do bezkontaktowego łożyskowania wirnika w kierunku osiowym. 
Pompę na tle innych rozwiązań wyróżnia zatem możliwość takiego skonfigurowania 
wirnika, stojana i układów kierownic, by jej prawidłowe działanie nie wymagało 
zastosowania odrębnych w stosunku do silnika łożysk magnetycznych. Utrzymywanie 
wirnika w położeniu centralnym w kanale przepływowym uzyskuje się dzięki cienkiej 
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warstwie krwi przemywającej szczelinę pomiędzy wirnikiem a kanałem pompy oraz 
dzięki interakcji magnesów wirnika z elektromagnesami stojana. 

Opracowana konfiguracja bezkontaktowego układu napędowo-łożyskującego spełnia 
najistotniejsze kryteria projektowe pompy, którymi były uproszczenie jej konstrukcji 
przy dążeniu do uzyskania wysokiego poziomu niezawodności oraz redukcji 
niekorzystnego wpływu mechanicznego tłoczenia krwi na jej elementy morfotyczne. 

Korzystne z punktu widzenia projektowania układu napędowo-łożyskującego oraz 
"komfortu" przepływu ukształtowanie wirnika pompy limituje jednak wybór 
technologii jego wykonania. Ze względu na występujące w wirniku kanały ograniczone 
powierzchniami krzywoliniowymi wykonanie jednolitej bryły wirnika przy użyciu 
techniki skrawania jest niezwykle skomplikowane lub wręcz niemożliwe. Wirniki  
i segmenty zawierające kierownice przepływu wykonano zatem technikami  
tzw. wytwarzania addytywnego, mianowicie sterowanego numerycznie laserowego 
spiekania proszku tytanowego SLM, (ang. Selective Laser Melting) oraz elektronowego 
spiekania proszku tytanowego EBM, (ang. Electron Beam Melting). Elementy pompy 
wykonane technikami SLM lub EBM charakteryzują się jednak w stanie surowym 
wysoką chropowatością powierzchni i wymagają dalszej obróbki. Ze względu 
ukształtowanie wirnika pożądaną gładkość powierzchni w kanałach wirnika uzyskano 
stosując wstępnie obróbkę przetłoczno-ścierną AFM (ang. Abrasive Flow Machining) 
oraz finalnie polerowanie mechaniczne. 

Prace badawcze nad projektem oryginalnej, polskiej pompy osiowej realizowane są  
w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku od roku 2009. Przebieg i stan 
zaawansowania tychże badań opisane są bardziej szczegółowo w kolejnych częściach 
bieżącego rozdziału. Streścić je można następująco: 

- Opracowano założenia oraz zaproponowano wstępny projekt pompy osiowej  
o innowacyjnej geometrii wirnika oraz układach: napędowym pompy  
i łożyskującym wirnik. Założono, że wirnik pompy będzie napędzany  
i utrzymywany w pozycji roboczej w sposób bezkontaktowy, właściwy dla 
wszczepialnych pomp osiowych wspomagających serce III generacji. Ponadto 
podstawowymi przesłankami projektowymi były: 

• redukcja prędkości obrotowej wirnika pompy w stosunku do rozwiązań 
referencyjnych, 

• minimalizacja wielkości obszarów przepływu, w których na komórki krwi 
może działać nadmiernie duże naprężenie mechaniczne - celem redukcji 
ryzyka hemolizy, 

• uzyskanie pompy, w której przepływ będzie wolny od oderwań i obszarów 
lokalnego zastoju sprzyjających wykrzepianiu krwi, 

• utrzymanie prostoty konstrukcji, budowy i sterowania pompy celem 
zwiększenia jej niezawodności oraz utrzymania kosztów wytwarzania na 
racjonalnym poziomie. 

- Po wstępnym zaprojektowaniu geometrii elementów generujących  
i kształtujących przepływ w pompie wykonano serię obliczeń numerycznych 
przepływu. Przedmiotem analizy były: pole prędkości przepływu, pole ciśnienia 
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oraz rozkłady naprężeń mechanicznych na powierzchniach opływanych 
elementów pompy jak i wewnątrz domeny przepływowej. Cykl obliczeń 
numerycznych objął 7 kolejno modyfikowanych wariantów pompy, tak by 
osiągnąć właściwe urządzeniom typu LVAD parametry i cechy przepływu, 
zachowując jednakże wszystkie przyjęte na początku procesu projektowego 
założenia konstrukcyjne i funkcjonalne. 

- W dalszej kolejności przeprowadzono badania eksperymentalne in vitro modeli 
pomp celem wykazania poprawności wyznaczenia charakterystyk 
przepływowych. Eksperymenty zrealizowano dla modeli wykonanych w dwóch 
skalach tj. 1:1 i 3:1. Wyniki eksperymentu potwierdziły zdolność osiągania przez 
pompę wydatków przepływu oraz przyrostu ciśnienia wymaganych dla 
wszczepialnych urządzeń LVAD. 

- Następnie zaprojektowano, wykonano i przetestowano szereg wariantów 
bezszczotkowego silnika prądu stałego o komutacji elektronicznej z wirnikiem 
wyposażonym w magnesy ziem rzadkich oraz bezkontaktowego układu 
łożyskującego i pozycjonującego wirnik pompy. 

- Kolejnym krokiem było wykonanie serii modeli pomp do badań in vitro. Modele 
wytworzono wykorzystując technologie szybkiego prototypowania, mianowicie 
metody laserowego lub elektronowego spiekania proszków. Modele pomp 
wykonywano zarówno z żywicy jak i z tytanu (stopu biozgodnego). W roku 2011 
uzyskano pierwszy model pompy zdolny pracować w sposób stabilny w 
kilkunastotygodniowym teście in vitro. Czynnikiem roboczym w pompie była 
mieszanina wody i gliceryny o lepkości zbliżonej do lepkości krwi. 

- W dalszej kolejności wykonano partię modeli pomp umożliwiających 
przeprowadzenie pilotażowych badań trombogenności i hemolizy w warunkach in 
vitro. Części pompy pozostające w kontakcie z krwią wykonano z tytanu 
technologią hybrydową, łączącą następujące techniki:  

• SLM (Selective Laser Melting) lub alternatywnie EBM (Electron Beam 
Melting) do wyrobu wirnika i sekcji kierownic przepływu, 

• AFM (Abrasive Flow Machining) podczas wstępnej obróbki przetłoczno-
ścierna powierzchni wewnętrznych kanałów wirnika i kierownic przepływu, 

• obróbkę skrawaniem kanału pompy, zewnętrznego płaszcza wirnika  
i gniazd montażowych magnesów trwałych układu napędowo 
łożyskującego, 

• spawanie laserowe elementów składowych wirnika, 
• polerowanie mechaniczne i ręczne powierzchni wirnika. 

- Dalsze prace objęły optymalizację energetyczną silnika pompy oraz budowę  
i testowanie układów napędowo - łożyskujących wirnika pompy. 

W efekcie opracowano i wytworzono 4 różne funkcjonalne modele pomp, które 
spełniają wyjściowe założenia projektowe, lecz różnią się konfiguracją wirnika  
i kierownic przepływu. Wyniki kilku pilotażowych testów pomp w kontakcie z krwią 
wieprzową oraz ludzką, którym poddane zostały wszystkie cztery warianty pompy nie 
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dostarczają przesłanek dyskwalifikujących ich zastosowanie jako urządzeń LVAD. Dają 
one natomiast racjonalną podstawę do rozpoczęcia kolejnego etapu prac nad pompą 
osiową, tzn. badań in vivo na modelu zwierzęcym. 

2. Algorytmizacja procesu wstępnego projektowania pompy osiowej  
oraz obliczenia numeryczne przepływu 

Przygotowanie geometrii pompy wykorzystywanej podczas numerycznych obliczeń 
przepływu oraz do wytwarzania jej fizycznych modeli do badań eksperymentalnych jest 
pracochłonne i jeśli zostanie pozostawione wyłącznie decyzji i intuicji projektanta może 
skutkować brakiem powtarzalności kształtu pompy w poszczególnych fazach jej 
badania. Wymagania dotyczące dokładności określania geometrii oraz powtarzalności 
wykonania skomplikowanych elementów pompy sprawiły, że proces generowania 
kształtu zwłaszcza wirnika pompy zalgorytmizowano. 

Przed każdą operacją na geometrii wirnika pompy należy sformułować równania 
opisujące krzywe tworzące powierzchnie śrubowe łopatek, a następnie wygenerować 
za ich pomocą punkty rozłożone w przestrzeni na tyle gęsto, aby móc wystarczająco 
precyzyjnie oddać kształt powierzchni, a następnie wprowadzić dane do programu 
CAD. Z uzyskanej w ten sposób powierzchni należy następnie utworzyć łopatkę  
o zadanej grubości i odpowiednio wyprofilowanych krawędziach. Jest to pracochłonne 
zadanie i ze względu na swoją charakterystykę zwykle prowadzi do uzyskiwania 
geometrii o niskiej powtarzalności. Oznacza to, że geometrie wygenerowane na 
podstawie tych samych danych wejściowych przez różnych programistów lub tą samą 
osobę w różnym czasie mogą się miedzy sobą znacząco różnić. Również w wypadku 
badań o charakterze parametrycznym, tzn. takich, w których analizuje się wpływ 
zmienności jednego parametru kształtu na charakterystyki hydrodynamiczne pompy, 
brak powtarzalności generowanej geometrii może prowadzić do mylnej interpretacji 
wyników obliczeń numerycznych przepływu. 

 

Rys. 1. Przykład powierzchniowej siatki obliczeniowej przygotowanej do numerycznego 
wyznaczenia przepływu przez pompę. Siatka odzwierciedla kształt wirnika i palisady 

kierownic wylotowych jednego z testowanych wariantów pompy 
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Odrębnym problemem jest numeryczne opisanie geometrii połączenia łopatek wirnika 
z centralnym rdzeniem oraz pierścieniem zewnętrznym. Powierzchnia łopatki wirnika 
w punkcie łączenia musi być styczna do powierzchni rdzenia. Podobny wymóg dotyczy 
miejsca łączenia wirnika z pierścieniem zewnętrznym. Przedstawiono to na Rys. 2.  
W wypadku generowania powierzchni stycznych wykorzystuje się zwykle narzędzia 
systemów CAD. Wymaga to jednak precyzyjnego dopracowania geometrii elementów 
składowych wirnika, a także opracowania odpowiednich skryptów w języku używanego 
systemu CAD. 

  

Rys. 2. Połączenie łopatki wirnika z pierścieniem zewnętrznym i rdzeniem 

Wynik, jakim jest geometria wirnika i pozostałych elementów pompy pokazane na  
Rys. 3, uzyskiwany jest zwykle po kilkunastu godzinach ręcznego modelowania  
w systemie CAD. Tak otrzymana geometria nie jest powtarzalna. Algorytmizacja  
i automatyzacja procesu generowania geometrii i modelowania kształtu pompy 
eliminuje błędy projektanta oraz zwiększa szybkość wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych dotyczących np. skoku łopatki wirnika, grubości rdzenia lub profilu 
pierścienia wirnika. 

 

 

Rys. 3. Przykładowy model geometryczny wirnika oraz palisady kierownic przepływu 
wszczepialnej pompy osiowej do wspomagania serca, przygotowany na potrzeby 

analizy CFD. 
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2.1. Parametryzacja geometrii i algorytmizacja generowania modelu geometrycznego 
wirnika pompy osiowej 

Wirnik pompy składa się z trzech zasadniczych elementów: piasty, łopatek oraz 
pierścienia okalającego wierzchołki łopatek. Schematyczną geometrię tych elementów 
oraz ich wzajemne położenie pokazano na Rys. 4.  

 

Rys. 4. Schemat geometrii pompy śrubowej 

Poniżej omówiono opis parametryczny poszczególnych elementów wirnika pompy. 

Piasta wirnika 

Piasta wirnika zbudowana jest z części cylindrycznej o stałym przekroju kołowym oraz 
dwóch elementów stożkowych o tworzących zbudowanych na bazie krzywych stopnia 
drugiego. 

Zgodnie z Rys. 4 w celu określenia geometrii piasty należy zdefiniować następujące 
parametry: 

Oznaczenie Jednostka Opis 

R mm Promień cylindrycznej części piasty 

Lp mm Długość cylindrycznej części piasty 

pp - Długość stożka po stronie napływu w % Lp 

kp - Długość stożka po stronie spływu w % Lp 

Na potrzeby modelowania piasty w programie CAD wystarczy zdefiniować jej obrys  
tzn. wyznaczyć parametry a, b, c funkcji: 

cbxaxxz  2)(  

jako rozwiązanie układów równań: 
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oraz 
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Model pierścienia okalającego wierzchołki łopatek wirnika 

Pierścień łączący krawędzie wierzchołkowe łopatek wirnika jest bryłą obrotową, której 
tworząca podobnie jak tworząca piasty zbudowana jest z prostej równoległej do osi 
wirnika oraz dwóch elementów krzywoliniowych (Rys. 4) gdzie długość części 
cylindrycznej jest taka sama jak cylindrycznej części piasty. Przyjęto również, że stożki 
po stronie napływu i spływu mają identyczną długość, równą pd * Lp. 

Zgodnie z Rys. 4 w celu określenia geometrii pierścienia łączącego łopatki wirnika 
należy zdefiniować następujące parametry: 

Oznaczenie Jednostka Opis 

Rmin mm Promień wewnętrzny pierścienia 

pd - Długość stożków po stronie napływu i spływu w % Lp 

Tworzące stożków po obu stronach definiowane są przez funkcje postaci: 

cbxaxxz  2)(  

Dla których parametry a, b, c wyznaczane są jako rozwiązanie układu równań: 
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Model łopatki wirnika 

Schematyczny kształt wirnika pompy przedstawia Rys. 5 

 

 

Rys. 5. Schemat geometrii wirnika pompy śrubowej 
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Modelowanie łopatki wirnika oparte jest na wykorzystaniu powierzchni śrubowej.  
Do modelowania łopatki posłużono się układem równań parametrycznych postaci: 
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gdzie: 
parametrami są 
u – (0;Rmax) jest odległością od osi wzdłużnej powierzchni śrubowej w kierunku 
promieniowym, 
v – (0; n2π) jest współrzędną kątową, 
natomiast 
n=Ls/h 
h – jest skokiem powierzchni śrubowej 
X, Y, Z – są współrzędnymi punktów należących do powierzchni śrubowej w 
kartezjańskim układzie współrzędnych. 

Opisana układem równań powierzchnia śrubowa jest powierzchnią prawidłową tzn. jej 
skok jest stały a tworząca jest odcinkiem prostej prostopadłej do osi wzdłużnej 
powierzchni śrubowej. Z tego względu, aby można było jej użyć do opisu geometrii 
wirnika wymaga pewnych modyfikacji. Po pierwsze wirnik pompy charakteryzuje się 
zmiennym po długości skokiem. Z tego względu funkcję liniową opisującą skok 
powierzchni śrubowej h(v)=hv należy zastąpić funkcją nieliniową parametru v postaci: 

h(v) = a1v
2 

+ a2v +a3 

gdzie stałe a1, a2, a3 wyznaczyć można z warunków 

h(0) = 0 

h(π) = kh 

h(2π) = h 

gdzie k (0,1) jest parametrem nieliniowości rozkładu skoku (dla k=0.5 otrzymuje się 
rozkład liniowy). Funkcję skoku powierzchni śrubowej pokazano na Rys. 6 

Dodatkowo należy zauważyć, że opisana powierzchnia śrubowa odpowiada położeniu 
cięciw profili wirnika, a zatem aby uzyskać możliwość opisu zarówno powierzchni 
górnej jak i dolnej wirnika należy grubość profilu odłożyć w kierunku prostopadłym do 
linii śrubowej uzyskanej z przecięcia powierzchni śrubowej i walca o promieniu u. 
Założono, że kształt wirnika zdefiniowany jest poprzez skończoną liczbę profili na 
kolejnych promieniach u. Geometrię profilu definiuje dyskretny zbiór punktów 
opisujących stronę górną i dolną wirnika w rozwinięciu na płaszczyźnie tak jak to 
zilustrowano na Rys. 7. 
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Rys. 6. Rozwinięcie nieprawidłowej linii śrubowej 

 

Rys. 7. Definicja geometrii profilu wirnika 

Zgodnie z powyższym, w celu uzyskania geometrii wirnika, profile należy 
przetransformować w taki sposób, aby ich cięciwy leżały na krzywej śrubowej 
opisującej przebieg linii średniej na promieniu u, co zostało pokazane na Rys. 8. 

 

Rys. 8. Sposób konstruowania geometrii wirnika 

W tym celu dla każdego punktu i definiującego geometrię profilu należy wyznaczyć 
odpowiadający mu parametr  
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vi = i vmax 
gdzie vmax = n2π 

a następnie odpowiadający jego wartości lokalny kąt skoku 
αi = atan(h'(vi)) 

Mając określoną wartość lokalnego kąta skoku linii śrubowej określić można rzut 
punktu profilu na powierzchnię walcową o promieniu u w kierunku normalnym do linii 
śrubowej. W tym celu należy wyliczyć: 
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Co pozwala na określenie współrzędnych kartezjańskich (X, Y, Z) każdego z punktów 
opisujących profile wirnika: 
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Podsumowując, w celu określenia geometrii wirnika zdefiniować należy następujące 
parametry: 

Oznaczenie Jednostka Opis 

Rmax mm Zewnętrzny promień wirnika 

ds=Ls/Lp - Stosunek długości wirnika do długości cylindrycznej 
części piasty 

ps - Odległość krawędzi natarcia wirnika od początku części 
cylindrycznej piasty wyrażona w % Lp 

h mm Skok powierzchni śrubowej – wartość funkcji h(v) dla 
v=2π 

k - Parametr nieliniowości funkcji skoku h(v) 

u mm Tablica wartości promieni dla których określono kształt 
profilu wirnika 

t - Tablica wartości rozkładu bezwymiarowej grubości 
profilu wirnika t=ti/tmax 

Model profilu wirnika 

Na model profilu składa się bezwymiarowy opis geometrii profilu pokazany na Rys. 7 
oraz funkcje rozkładu grubości i długości cięciwy wirnika określone w dziedzinie 
parametru u. 

Rozkład grubości opisany jest funkcją postaci: 

tmax(u) = b1u
2
 + b2u +b3 

gdzie stałe b1, b2, b3 wyznaczyć można z warunków 
tmax(0) = t0 
tmax (0.5Rmax) = l(t0+tR) 
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tmax(Rmax) = tR 

przy czym l (0,1) jest parametrem nieliniowości rozkładu grubości wirnika (dla wartości 
l=0.5 otrzymuje się rozkład liniowy). 

Podobnie rozkład długości cięciwy opisany jest także wielomianem trzeciego stopnia 
tzn. 

C(u) = c1u
2
 + c2u +c3 

gdzie stałe c1, c2, c3 wyznaczyć można z warunków 
C(0) = C0 
C(0.5Rmax) = m(C0+CR) 
C(Rmax) = CR 

przy czym m (0,1) jest parametrem nieliniowości rozkładu grubości wirnika (dla 
wartości m=0.5 otrzymuje się rozkład liniowy) 

Parametry C0 oraz CR przybierają wartości z zakresu <0, 1> przy czym wartość 1 
oznacza, że profil opisany jest wzdłuż linii śrubowej od v=0 do vmax, a wartość 0.5 
oznacza, że profil opisany jest wzdłuż linii śrubowej od v=0.25vmax do 0.75vmax 

Pełna definicja profili wirnika wymaga, oprócz zdefiniowania tablicy t, podania także 
następujących parametrów: 

Oznaczenie Jednostka Opis 

t0 mm Maksymalna grubość profilu dla u=0 

tR mm Maksymalna grubość profilu dla u=Rmax 

l - Parametr nieliniowości funkcji grubości maksymalnej 
tmax(u) 

C0 - Maksymalna długość profilu dla u=0 

CR - Maksymalna długość profilu dla u=Rmax 

m - Parametr nieliniowości funkcji długości profilu C(u) 

Kroki postępowania podczas generowania geometrii wirnika tworzą razem algorytm 
przedstawiony na schemacie blokowym poniżej. 

2.2 Modelowanie geometrii wirnika pompy śrubowej w systemie CAD 

Modelowanie geometrii wirnika odbywa się w sposób zautomatyzowany poprzez 
uruchomienie skryptów wygenerowanych za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Jako 
środowisko do modelowania geometrii wirnika wybrano program CAD Rhinoceros 3D. 

Kolejne etapy zautomatyzowanego procesu modelowania geometrii wirnika pompy 
zilustrowano na Rys. 11. W pierwszej kolejności odczytywane są dane wygenerowane 
w arkuszu MS Excel tzn. punkty definiujące tworzącą piasty, profile skrzydła wirnika 
oraz pierścień zewnętrzny. Przez zadane punkty przeprowadzane są krzywe 
interpolujące, a następnie na bazie tych krzywych tworzone są powierzchnie: 
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obrotowe dla piasty i pierścienia zewnętrznego oraz dowolne dla górnej oraz dolnej 
powierzchni łopaty wirnika. Kolejnym etapem jest kopiowanie i obrót łopatki wirnika 
tak aby uzyskać wymaganą liczbę tych elementów. Ostatnim etapem, który  
w zależności od skomplikowania geometrii może wymagać ingerencji użytkownika jest 
zamodelowanie powierzchni przejścia łopatki wirnika w piastę i pierścień zewnętrzny 
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Rys. 9 Algorytm postępowania podczas generowania geometrii wirnika 
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Geometria profilu po transformacji - rzut XZ
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Przebieg górnej i dolnej strony profilu wirnika na 
promieniu R=20mm w rzucie XZ, wygenerowany dla 
parametrów Ls=200mm, h=200mm 

Rys. 10 Przykład wizualizacji geometrii wirnika w arkuszu MS Excel 

 

 

   

 

 
 

Rys. 11 Kolejne etapy modelowania wirnika pompy śrubowej – realizacja skryptu 
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2.3 Numeryczne modelowanie przepływu przez pompę 

Do obliczeń numerycznych zastosowano matematyczny model przepływu RANSE 
(Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations). Model ten, opisany poniżej, przy 
obecnych możliwościach sprzętu komputerowego stanowi optymalny kompromis 
pomiędzy dokładnością a czasochłonnością obliczeń. 

Równania ruchu cieczy 

Ruch cieczy lepkiej nieściśliwej opisują następujące równania: 

Równanie stanu (związek między ciśnieniem i gęstością): w przypadku płynu 
nieściśliwego sprowadza się ono do założenia stałej gęstości płynu: 

const  

Równanie ciągłości 

  0 
A

g

V

dAdV
dt

d
vv  

gdzie: 
  – gęstość płynu,  

v  – prędkość płynu,  

gv  – prędkość unoszenia (w ruchomych dziedzinach),  

V  i A  – indeksy przy całkach – odpowiednio objętość i pole powierzchni elementu 

płynu. Dla płynu nieściśliwego pierwszy człon równania jest równy zeru. 

Równanie pędu: 

      
A A V

ugr

A

g

V

dVfffdAdApdAdV
dt

d
TIvvvv   

gdzie:  

I – macierz jednostkowa 3x3, 

T  – tensor naprężeń,  

rf , gf , uf  - siły objętościowe charakterystyczne dla ruchu obrotowego, unoszenia 

oraz zdefiniowane przez użytkownika. 

Istotą metody RANSE jest rozwiązywanie równań pędu dla tzw. przepływu 
uśrednionego – szybkozmienne fluktuacje prędkości oraz powstawanie i rozpraszanie 
wirów nie jest modelowane wprost. Zmienne występujące w równaniu pędu – 
prędkość i ciśnienie – są rozdzielone na wartości uśrednione i fluktuacje: 

uUu  , vVv  , wWw  , pPp   

gdzie:  
u , v , w  - składowe prędkości, 

wielkimi literami oznaczono wartości uśrednione, 
symbolem „prim” oznaczono fluktuacje. 
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Zapisanie równania pędu dla prędkości uśrednionych, przez podstawienie do niego 
powyższych zależności skutkuje pojawieniem się w tym równaniu dodatkowego członu 
– tzw. tensora naprężeń turbulentnych, zwanego tensorem naprężeń Reynoldsa: 

























wwvwuw

wvvvuv

wuvuuu

t T . 

Do obliczeń zastosowano model k-epsilon, jeden ze standardowych modeli o dużej 
stabilności i dokładności wystarczającej dla większości inżynierskich obliczeń 
projektowych. Występuje on w wielu wariantach. Tu zastosowano model „Realizable  
k-epsilon”. Model ten wykorzystuje koncepcję tzw. lepkości turbulentnej dla wyrażenia 
tensora naprężeń Reynoldsa w funkcji uśrednionych parametrów przepływu. Tensor 
naprężeń Reynoldsa wyrażony jest za pomocą aproksymacji Boussinesqa: 

 Ikttt   vST
3

2
2  

gdzie: 

t - współczynnik lepkości turbulentnej, 

S - tensor prędkości deformacji,  T
vvS 

2

1 , 

k  - energia kinetyczna turbulencji,  222

2

1
wvuk  . 

Dyskretyzacja równań ruchu cieczy 

Równania algebraiczne rozwiązywane są numerycznie za pomocą metody objętości 
skończonych. Metodę tę można w skrócie opisać następująco: 
- Obszar przepływu podzielony jest na niewielkie komórki zwane objętościami 

skończonymi. 
- Równania ruchu cieczy scałkowane są numerycznie dla każdej z objętości 

skończonych, przy czym wartość parametrów przepływu dla danej objętości 
przypisana jest do jej punktu środkowego. 

- Równania, scałkowane dla wszystkich objętości skończonych, tworzą układ równań 
algebraicznych, rozwiązywany w sposób iteracyjny. 

Równania modelu "Rigid Body Motion" 

Równanie ruchu środka masy ciała sformułowane w globalnym układzie 
współrzędnych: 

f
v


dt

d
m  

gdzie: 
m oznacza masę ciała, 
f wynikową siłę działającą na ciało, 
v jest prędkością środka masy. 
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Równanie opisujące obroty ciała jest formułowane w układzie odniesienia związanym  
z ruszającym się ciałem z środkiem układu w środku masy ciała: 

nMωω
ω

M 
dt

d  

gdzie: 
M jest tensorem momentów inercji, 
ω  jest prędkością kątową ciała, 

n jest wynikowym momentem działającym na to ciało. 

Metodyka obliczeń 

Dyskretyzacja przestrzeni obliczeniowej – siatka obliczeniowa. 

Objętości skończone mogą być różnego typu w zależności od liczby ścianek. W praktyce 
stosuje się następujące typy objętości skończonych: 
- Sześciościenne (heksahedralne). 
- Czworościenne (tetrahedralne). 
- Wielościenne (polihedralne) – o dowolnej, z reguły dużej liczbie ścian i w związku  

z tym o kształcie zbliżonym do kuli. 

Na potrzeby obliczeń zdecydowano o użyciu siatki polihedralnej ponieważ: 
- Wykonanie siatki sześciościennej (najkorzystniejszej z punktu widzenia dokładności 

obliczeń) dla złożonych geometrii, jaką jest pompa jest bardzo trudne  
- Siatka elementów sześciościennych w przypadku, gdy brak dominującego kierunku 

przepływu, wykazuje tendencję to silniejszego generowania tzw. dyfuzji 
numerycznej w miejscach, gdzie przepływ nie jest równoległy do linii siatki. W 
siatkach polihedralnych i tetrahedralnych dyfuzja numeryczna nie zależy od 
kierunku przepływu. 

- Siatka polihedralna dla skomplikowanej geometrii może być wygenerowana równie 
łatwo jak siatka tetrahedralna, a ponadto wykazuje lepszą dokładność. 

Łączna ilość komórek siatki hexahedralnej użytej w obliczeniach wynosi od 1 do 3 
milionów w zależności od stopnia skomplikowania geometrii badanego modelu. Do 
modelowania turbulencji w obliczeniach użyty został model „k-epsilon”, a do 
modelowania obrotów pompy model "Rigid Body Motion". W obliczeniach 
monitorowano zbieżność wykresu średniego ciśnienia na wlocie pompy. Po uzyskaniu 
zbieżności tej siły obliczenia kończono. 

Parametry obliczeń 

Na ścianach dziedziny obliczeniowej, zadano następujące warunki brzegowe: 
- Wlot: zadana prędkość, o kierunku przepływy cieczy. 
- Wylot: zadana stała wartość ciśnienia równa 0. 
- Ściana zewnętrzna; kierownice, wirnik: zerowe wartości prędkości w kierunku 

normalnym i w kierunku stycznym. 
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Rys. 12 Siatka obliczeniowa na powierzchni wirnika i kierownic przepływu na 
przykładzie kolejnych modeli pompy. 

Dziedzinę obliczeniową zgodnie z wymaganiami modelu podzielono na dwa regiony: 
walec w którym zawiera się rotor– ruchoma część dziedziny oraz pozostała część, która 
będzie nieruchoma podczas obliczeń. Te dwie części dziedziny oddzielają 
powierzchniowe siatki nazywane interfejsami – służą one przekazywaniu masy, energii 
i innych wielkości fizycznych z jednego regionu do drugiego. Potrzebne są zawsze dwa 
interfejsy – po jednym dla każdego regionu stykającego się ze sobą. Geometrycznie 
powierzchnie interfejsów są identyczne z dokładnością jaką oferuje siatka 
obliczeniowa. 

Każdy z badanych modeli pompy badano dla czterech prędkości obrotowych (3000, 
4500, 6000 i 8000 obrotów na minutę), tak aby uzyskać zależność wartości 
generowanego przez pompę przyrostu ciśnienia czynnika przepływającego w zależności 
od prędkości obrotowej wirnika.  

Czynnikiem który przepływał przez pompę była woda lub ciecz o własnościach 
reologicznych zbliżonych do krwi. Przy modelowaniu numerycznym przepływu 
zadawano jego stały wydatek objętościowy charakterystyczny dla urządzenia 
wspomagającego niewydolną lewą komorę serca tj. 3 dm

3
/min. W wybranych 

przypadkach przepływ analizowano zakładając wydatki równe 2 ,4 lub 5 dm
3
/min.  

W trakcie obliczeń określano zmianę ciśnienia na wlocie pompy dla różnych prędkości 
obrotowych wirnika. 

Zmienność lepkości dynamicznej krwi (oddającą jej podstawowe własności reologiczne) 
modelowano przy pomocy następującej zależności potęgowej: 
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gdzie: 

y

v



  jest szybkością ścinania, 

 oznacza lepkość dynamiczną, 

6.0n , 

 

W trakcie obliczeń monitorowano zbieżność wykresu średniego ciśnienia na wlocie 
pompy. Po uzyskaniu zbieżności tej wielkości obliczenia kończono. Obliczenia 
prowadzono dla kroku czasowego 0.0005 sekundy, liczba iteracji na krok czasowy 
wynosiła 4. Przy tak zadanych parametrach i użyciu trzech procesów obliczeniowych, 
pojedynczy punkt obliczeniowy osiągał zbieżność po ok. 3-4 dobach. Przykładową 
historię zbieżności procesu obliczeniowego ilustrują rysunki poniżej. 

 

Rys. 13 Przykładowa historia zbieżności obliczeń przepływu wokół wirnika pompy – 
wartości residuów 

 

Rys. 14 Przykładowa historia zbieżności obliczeń przepływu wokół wirnika pompy – 
uśredniony przyrost ciśnienia 

Przyjęte kryteria zbieżności to: 

- Wartości residuów czyli wielkości określających, do jakiego stopnia dyskretyzowane 
równania zachowania nie są spełnione. Residuum danej wielkości dla danej komórki 
to różnica między prawą a lewą stroną równania. Residuum globalne (dla całej 
dziedziny) definiuje się jako: 
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gdzie  
ri oznacza residuum dla i-tej komórki, 
n oznacza liczbę komórek. 

Dla ułatwienia interpretacji, residua są normalizowane przez ich największą wartość 
pojawiającą się w pierwszych pięciu iteracjach. 

- Wartość średniego ciśnienia podnoszenia. Wymagane jest, aby obliczona wartość 
była ustalona lub oscylowała z niezmienną amplitudą wokół stałej wartości. 

Metody dyskretyzacji przy użyciu generatora siatek polihedralnych 

Dziedzina obliczeniowa składa się z dwóch części – walcowatej objętości w której 
znajduje się wirnik i pozostałej części dziedziny. Te dwa obszary oddzielone są 
powierzchniowymi siatkami nazywanymi interfejsami – służą one przekazywaniu masy, 
energii i innych wielkości fizycznych z jednego obszaru do drugiego. Potrzebne są 
zawsze dwa interfejsy należące odpowiednio do pierwszego oraz do drugiego obszaru. 
Geometrycznie powierzchnie interfejsów są identyczne z dokładnością jaką oferuje 
siatka obliczeniowa. W wypadku omawianych obliczeń wyglądają one tak jak 
przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Rys. 15 Interfejs obszaru wirującego dla przykładowego modelu wirnika pompy 

Dziedzina obliczeniowa obszaru wirującego zawiera siatkę komórek polihedralnych, 
dobrze odwzorowujących geometrię wirnika pompy i pozwalającą uzyskać 
zadowalające wyniki obliczeń. Łączna ilość elementów siatki użytych w obliczeniach 
wynosi od 1 do 2 milionów elementów w zależności od skomplikowania geometrii 
pompy. 

Analiza wyników obliczeń 

Na wstępnym etapie projektowania dla każdego kolejnego modelu pompy zostały 
przeprowadzone obliczenia przy czterech prędkościach obrotowych wirnika: 3000, 
4500, 6000, oraz 8000 obrotów na minutę. Poniżej przedstawiano wykres zależności 
ciśnienia podnoszenia od prędkości obrotowej wirnika pompy dla poszczególnych 
modeli, przy założonym stałym wydatku przepływu 3dm

3
/min. 
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Rys. 16 Wykres zależności ciśnienia podnoszenia od prędkości obrotowej wirnika pompy 
dla 8 rozważanych wariantów, przy założonym stałym wydatku przepływu 3dm

3
/min. 

Obliczenia rozpoczęto od ustalenia punktu odniesienia, jakim stał się pierwszy projekt 
wirnika wraz z kierownicami przepływu. Z pierwszych obliczeń wynikało, że pompa 
potrzebuje prędkości obrotowej przekraczającej 8000 obr/min aby uzyskać parametry 
punktu pracy (podniesienie ciśnienia o ok. 9kPa, wydatek 3dm

3
/min).  

Celem zwiększenia wydajności pompy wprowadzano kolejne zmiany w geometrii 
skrzydeł wirnika. Zwiększono współczynnik skoku z pierwotnej wartości 1 na 1,5  
a następnie na 2. Obie te wersje okazały się być lepsze od pierwotnej, jednak wciąż 
prędkość obrotowa wirnika potrzebna do uzyskania wymaganych parametrów była 
większa niż założono na wstępie (ok. 6800 obr/min w punkcie pracy). Kolejnym etapem 
było wprowadzenie zmiennego skoku skrzydła wirnika, co przyniosło korzystny wpływ 
na zwiększenie wysokości podnoszenia uzyskiwanej przez pompę. 

W pierwszych modelach pompy zaobserwowano przepływ wsteczny w centralnym 
kanale wirnika, co wpływało niekorzystnie na osiągi pompy. Postanowiono więc  
w centralnej części wirnika umieścić rdzeń by zabiec temu zjawisku. Jak widać na 
wykresie powyżej, poprawiło to ogólną sprawność pompy (model nr 5). Przed kolejnym 
cyklem obliczeń dokonano dalej idących zmian geometrii wirnika oraz kierownic 
przepływu, wykorzystując uzyskane wcześniej wyniki. Nowy wirnik miał centralny 
rdzeń o zwiększonej średnicy, trzy łopatki zamiast dwóch – jak we wcześniejszych 
modelach, oraz lepiej dostosowane do pełnionej funkcji kierownice przepływu. Model 
ten wykazał się lepszą charakterystyką podnoszenia ciśnienia niż wszystkie poprzednie 
wersje. 

Kolejne modyfikacje wirnika różniące się rozkładem skoku łopatek oraz wprowadzanie 
zaokrągleń w punkcie ich styku z rdzeniem oraz tuleją prowadziły do dalszej poprawy 
prognozowanych obliczeniowo osiągów pompy. Obliczenia numeryczne przepływu 
potwierdziły założoną wydajność przy około 5500 obrotach na minutę. Geometrię tę 
wytypowano jako bazę do eksperymentalnych badań modelowych. Należy zauważyć, 
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że opracowany kształt pompy zachowuje wszystkie cechy, które uznano za istotne  
z punktu widzenia polepszenia charakterystyk hydrodynamicznych urządzenia  
w stosunku do rozwiązań juz stosowanych, a mianowicie: 
- redukcję prędkości ruchu wierzchołka skrzydła poprzez jego umocowanie na 

cylindrycznym elemencie bliskim ściance kanału przepływowego i skierowanie do osi 
obrotu wirnika. W uzyskanym na drodze symulacji numerycznych rozwiązaniu 
wierzchołek skrzydła wyeliminowano zupełnie poprzez połączenie skrzydeł 
centralnym, opływowym elementem. 

- zwiększenie pola przekroju hydraulicznego w stosunku do rozwiązań obecnie 
stosowanych. 

- redukcję wielkości stref potencjalnego zastoju w przepływie – dzięki zastosowaniu 
odpowiednio ukształtowanej powierzchni zewnętrznej wirnika. 

- redukcję natężenia pola magnetycznego – poprzez zbliżenie elementów 
wewnętrznych i zewnętrznych służących łożyskowaniu i napędzaniu wirnika pompy. 

Celem obliczeń numerycznych było ponadto określenie właściwego kształtu 
elementów składowych pompy: wirnika i wieńców łopatek kierownic wlotowych  
i wylotowych ze względu na ich oddziaływanie na komórki krwi. Geometria wirnika  
i układów kierownic została zatem dobrana tak, by pompa spełniała następujące 
wymagania: 
- kształt, a przede wszystkim grubość ścianki i długość zewnętrznej tulei wirnika 

zapewnia możliwość umieszczenia w niej magnesów stałych silnika 
bezszczotkowego oraz magnesów stałych lub elementów ferromagnetycznych 
łożysk magnetycznych, 

- w wybranych wariantach pompy ukształtowanie układu kierownic wlotowych i 
wylotowych umożliwia zastosowanie aktywnych łożysk osiowych, 

- niezależnie od konfiguracji napędu i łożyskowania wirnika pompa zapewnia 
przepływ o wydatku objętościowym co najmniej 3 dm

3
/min oraz przyrost ciśnienia 

nie mniejszym niż 10 kPa, 
- strefy występowania naprężeń ścinających przekraczających wartość 100 Pa są 

możliwie najmniejsze, a najlepiej wyeliminowane całkowicie, 
- ukształtowanie wylotowych kierownic przepływu minimalizuje wielkość strefy 

zawirowania przepływu. 

Obliczenia numeryczne zrealizowano dla szeregu wariantów geometrii pompy. Zakres 
obliczeń numerycznych przepływu przez pompę jest następujący: 
- analiza numeryczna lokalnych własności przepływu dla poszczególnych wariantów 

wirnika i układów wlotowych i wylotowych kierownic przepływu z uwzględnieniem 
przepływu w szczelinie pomiędzy wirnikiem a kanałem pompy, 

- analiza sił hydrodynamicznych oddziaływujących na wirnik w ruchu obrotowym, 
- analiza przepływu oraz charakterystyk hydrodynamicznych poszczególnych 

wariantów pompy dla cieczy nienewtonowskiej o własnościach fizycznych jak 
najlepiej zbliżonych do krwi, 

- analiza przepływu kierownic na wlocie oraz ich wpływu na charakterystyki 
hydrodynamiczne pompy,  
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- analiza przepływu w strefie wylotu z wirnika celem doboru najkorzystniejszej 
geometrii kierownic przepływu,  

- ocena wpływu geometrii kaniul na pracę pompy,  
- analiza pracy pompy przy dopływie pulsacyjnym.  
- analiza równowagi sił i momentów oddziałujących na wirnik w czasie pracy, 

pochodzących od reakcji hydrodynamicznych, sił generowanych przez łożysko 
hydrauliczne, przyspieszeń zewnętrznych, zmiennego ciśnienia płynu na wlocie oraz 
sił bezwładności wynikających z rozkładu masy wirnika. 

Przykładowe wyniki obliczeń numerycznych przepływu wody oraz krwi przestawiono 
poniżej. 
 

Przepływ wody Przepływ krwi 

  

 
3000 obr/min 

  

 
4500 obr/min 

  

 
6000 obr/min 

  

 
8000 obr/min 

Rys. 17 Rozkłady pola składowej osiowej prędkości w przekroju wzdłużnym pompy przy 
różnych prędkościach obrotowych wirnika dla wody i krwi 
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Przepływ wody Przepływ krwi 
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Rys. 18 Rozkłady pola naprężenia ścinającego na powierzchni kanału pompy oraz 
łopatek kierownic przepływu przy różnych prędkościach obrotowych wirnika dla wody i 

krwi (skala do 100 [Pa]). 
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Przepływ wody Przepływ krwi 
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Rys. 19 Rozkłady pola naprężenia ścinającego na powierzchni wirnika pompy osiowej 
przy różnych prędkościach obrotowych wirnika dla wody i krwi (skala do 100 [Pa]). 

 

Dla poszczególnych wariantów geometrii wirnika i układów kierownic przepływu 
wyznaczono wysokość podnoszenia uzyskiwaną przez pompę dla ustalonego wydatku 
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objętościowego i obrotów wirnika. Analizie poddano 14 kolejnych konfiguracji pompy 
przy czym w jednym z wariantów zastosowano dwa alternatywne układy kaniul. 
Uzyskane wyniki dotyczące osiąganej wysokości podnoszenia pompy dla ustalonego jak 
wyżej wydatku i prędkości obrotowej wirnika przedstawiają wykresy poniżej. 
 

Przyrost ciśnienia uzyskiwany przez poszczególne konfiguracje pompy dla  

ustalonego wydatku objętościowego przepływu 3 dm3/min i prędkości obrotowej wirnika  
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Rys. 20 Obliczone numerycznie wysokości podnoszenia dla poszczególnych konfiguracji 

pompy osiowej do wspomagania lewej komory serca 

Do eksperymentów wytypowano konfiguracje 1, 5, 9, 10 i 13. Wybór taki umożliwia 
zbadanie szeregu wariantów łożysk magnetycznych zarówno aktywnych i pasywnych. 
Konfiguracja pompy oznaczona numerem 1 posłużyła w badaniach eksperymentalnych 
określeniu przydatności silnika jako łożyska osiowego. 

3. Modelowe badania eksperymentalne 

Modelowe badania eksperymentalne wariantów pompy wytypowanych na podstawie 
analizy wyników obliczeń numerycznych zrealizowano w wykorzystaniem modeli 
wykonanych w dwóch skalach 3:1 oraz 1:1. Na decyzję o wykonaniu dwóch 
funkcjonalnych modeli pompy w dwóch różnych skalach wpływ miały dwie następujące 
przesłanki: 
- w skali 3:1 –możliwość wykonania badań hydrodynamicznych oraz precyzyjnej 

wizualizacji i obserwacji zjawisk towarzyszących pracy pompy, 
- w skali 1:1 – możliwość przetestowania szeregu wariantów bezkontaktowego 

napędu i zawieszenia magnetycznego a także weryfikacja charakterystyk 
przepływowych pompy. 
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W dalszej część rozdziału przedstawiono metodykę badawczą oraz najważniejsze 
wyniki uzyskane podczas eksperymentów. 

3.1. Model pompy w skali 3:1 

Przyjęty dla modelu do badań hydrodynamicznych pompy współczynnik skali 
umożliwia, dzięki zastosowaniu reguł dotyczących podobieństwa przepływów, 
racjonalne wnioskowanie dotyczące charakterystyk hydrodynamicznych pompy w skali 
rzeczywistej. Model do badań hydrodynamicznych został wykonany w jak największej 
części z materiałów przeziernych, celem umożliwienia obserwacji i wizualizacji zjawisk, 
a także pomiarów wielkości fizycznych związanych z przepływem. Celem rozdzielenia 
problemów związanych z uzyskaniem stabilności bezkontaktowego łożyskowania 
magnetycznego oraz z uzyskaniem pożądanej charakterystyki hydrodynamicznej 
pompy zdecydowano, że wirnik modelu pompy do prób hydrodynamicznych będzie 
łożyskowany kontaktowo i napędzany mechanicznie. Przyjęcie takiego podejścia 
umożliwiło wykonanie przeziernej obudowy wirnika i przeprowadzenie obserwacji 
przepływu wewnątrz pompy. 

Model pompy do prób hydrodynamicznych został wykonany w technologii sterowanej 
cyfrowo obróbki skrawaniem. Poniższe ilustracje przedstawiają rysunki elementów 
wirnika, modelu pompy oraz zdjęcia frezowanych elementów. Ze względu na złożoną 
geometrię technologia wykonania wirnika wymagała jego podziału na części. Części te 
po zakończeniu obróbki zostały trwale połączone. Zaletą przyjętej technologii jest 
możliwość dostępu do wnętrza wirnika, właściwe wykończenie jego powierzchni oraz 
uniknięcie wszelkich nieregularności, uskoków, progów czy szczelin w strefie 
niedostępnej dla narzędzi po zakończeniu montażu modelu pompy. Wsporniki wału 
napędowego zostały ukształtowane w ten sposób, by zapewnić właściwą wytrzymałość 
łożyska przy jednoczesnym zminimalizowaniu zaburzenia przepływu na wlocie do 
pompy.  

Wirnik modelu pompy przeznaczonego do badań hydrodynamicznych został 
zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań wynikających z montażu układu 
magnesów stałych pasywnego łożyska promieniowego oraz aktywnego łożyska 
osiowego. Części metalowe wirnika wykonano w dwóch wariantach, zarówno z 
aluminium jak i z materiału przeziernego. 

 

Widok jednej z czterech 
części wirnika po 
pierwszym etapie 

frezowania 

 

Frezowanie jednej z 
czterech części wirnika 

 

Segment wirnika 
wykonany z materiału 

przeziernego po 
pierwszym etapie 

frezowania 
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Elementy wirnika modelu pompy osiowej 

 

Wirnik modelu pompy osiowej w skali 3:1 

 

Rys. 21 Zdjęcia i rysunki modelu pompy osiowej w skali 3:1  

 

3.2. Badania eksperymentalne przepływu przez model pompy w skali 3:1 

Celem przedstawionych poniżej badań jest  

- eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki hydrodynamicznej modelu pompy 
obejmujące pomiary wysokości podnoszenia dla ustalonego wydatku w zależności 
od prędkości obrotowej wirnika, 

- obserwacja zjawisk towarzyszących przepływowi w możliwie najszerszym zakresie  
w otoczeniu wirnika i kierownic pompy oraz wizualizacja przepływu za pomocą 
barwnika zarejestrowane metodą szybkiego filmowania. 

Poniżej przedstawiono schemat i rysunki poszczególnych elementów stanowiska do 
prób hydrodynamicznych. 
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Rys. 22 Schemat stanowiska do modelowych badań hydrodynamicznych 

Stanowisko posiada w obiegu pomocniczą pompą zębatą, zapewniającą stały przepływ 
pomiędzy zbiornikiem zasilanym (górnym) a zasilającym (dolnym). Badana pompa 
osiowa wytwarza przy ustalonych obrotach wirnika stałą, mierzoną różnicę ciśnienia, 
natomiast pompa pomocnicza pozwalała określić wydatek towarzyszący przepływowi. 
W trakcie prób rejestrowane są: 
- obroty wirnika pompy osiowej, 
- ciśnienia na wlocie i wylocie z pompy osiowej – czujnik p2, 
- ciśnienia hydrostatyczne w zbiornikach zasilanym i zasilającym – czujnik p1, 
- obroty pompy pomocniczej, 
- objętościowy wydatek przepływu mierzony przez przepływomierz. 

Wirnik pompy pomocniczej napędzany jest silnikiem prądu zmiennego, sterowanym za 
pomocą falownika. Wirnik pompy osiowej napędzany jest natomiast silnikiem prądu 
stałego o mocy 200 W. Błąd podstawowy czujnika p1 wynosi 0.5% dla zakresu 
pomiarowego 0.25bar. Błąd podstawowy czujnika p2 wynosi 0.5% dla zakresu 
pomiarowego od -0.25 bar do +0.25 bar. 

  

Rys. 23 Stanowisko do prób 
hydrodynamicznych z przeziernym 

modelem pompy osiowej 

Rys. 24 Wymienne elementy modelu 
pompy do prób hydrodynamicznych – 

wirnik i segment z kierownicami 
przepływu 
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Celem badania była eksperymentalna weryfikacja charakterystyki pompy osiowej 
obejmująca pomiary wysokość podnoszenia dla ustalonego wydatku w zależności od 
prędkości obrotowej wirnika oraz wizualizacje przepływu w szczelinie pomiędzy 
korpusem pompy a wirnikiem za pomocą barwnika zarejestrowane metodą szybkiego 
filmowania. 

Badania charakterystyk hydrodynamicznych przeprowadzono dla następujących 
wartości wydatku przepływu: 

f [Hz] q [l/s] Q [l/min] Qr [l/min] 

6.5 0.05 3 1 

12.5 0.1 6 2 

18.5 0.15 9 3 

24.5 0.2 12 4 

30.5 0.25 15 5 

36.5 0.3 18 6 

42.5 0.35 21 7 

gdzie: 
f oznacza częstotliwość prądu zasilania silnika pompy pomocniczej,  
Qr oznacza wydatek objętościowy przeliczony na skalę rzeczywistą pompy. 

Surowe wyniki pomiarów charakterystyk hydrodynamicznych modelu pompy w skali 
3:1 przedstawia poniższy wykres. 

 
Charakterystyki hydrodynamicze pompy osiowej 

w skali 3:1 
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Rys. 25 Charakterystyki hydrodynamiczne modelu pompy osiowej w skali 3:1 
 - wyniki surowe 
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Przedstawione powyżej dane pomiarowe wymagają przeliczenia do skali rzeczywistej 
pompy. Algorytm przeliczania wyników (wg prawa podobieństwa Reynoldsa) został 
przedstawiony poniżej. 

Liczba Reynoldsa Rn definiowana jest jako: 

ν

ud
=Rn , 

gdzie: 
u – prędkość przepływu, 
d – charakterystyczny wymiar liniowy (na przykład średnica kanału), 

ν  – współczynnik lepkości kinematycznej płynu. 

Współczynnik skali definiowany jest jako: 

M

S

d

d
=λ , 

gdzie indeks S oznacza skalę pełną, M – modelową. 

Według prawa podobieństwa Reynoldsa spełniona jest zależność: 

ν

du
=

ν

du SSMM  

Stąd prędkość skaluje się następująco: 

S

M

S

sM λu=
d

d
u=u  

Ciśnienie dynamiczne skaluje się następująco: 

  






 2222

2

1

2

1

2

1
SSMM ρuλ=λuρ=ρu=p  

Stąd: 

SM pλ=p 2  

Prędkość obrotową skalować należy w sposób następujący: 












S

S

S

S

M

M
M

d

u
λ=

λd

λu
=

d

u
=ω

0.5/0.50.5

2  

Czyli: 

SM ωλ=ω 2  

Wydatek natomiast przelicza się zgodnie z poniższą zależnością: 
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Stąd: 

SM Q
λ

=Q
1  

Z powyższych wyprowadzeń wynika, że ogólnie dla każdej z wyżej rozważanych 
wielkości fizycznych X można zapisać:  

X M= cX XS  

Zależności stosowane przy skalowaniu wyników zebrano w tabeli poniżej:  

X  d  [m] u  [m/s] p [Pa] ω [1/s]  smQ /3  

Xc  λ/1  λ  2λ  
2λ  λ/1  

3/1=Xλc  3 1/3 1/9 1/9 3 

Badanie charakterystyk hydrodynamicznych modelu pompy jest jednym  
z najważniejszych etapów kwalifikacji pompy do dalszych etapów badań. Oprócz 
informacji o rzeczywistych możliwościach technicznych urządzenia daje ono podstawę 
do oceny dokładności i skuteczności numerycznego modelowania przepływu. 
Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone przy zastosowaniu dwóch odmiennych 
modeli: niestacjonarnego i stacjonarnego. Rozbieżność pomiędzy wynikami pierwszych 
obliczeń niestacjonarnych, a wynikami pomiarów wysokości podnoszenia pompy  
w funkcji obrotów wirnika przy ustalonym wydatku stworzyła konieczność weryfikacji 
danych eksperymentalnych. Powtórzone w ograniczonym zakresie pomiary 
potwierdziły wcześniej uzyskane wyniki eksperymentu. W konsekwencji dokonano 
również korekty siatki obliczeniowej i powtórzono obliczenia. Wyniki obliczeń oraz 
przeskalowane wyniki eksperymentu modelowego w skali 3:1 przedstawiono na 
rysunku poniżej.  

Najlepszą zgodność obliczeń i eksperymentu uzyskano dla niestacjonarnego modelu 
obliczeniowego, jednakże wyniki uzyskane na drodze obliczeń stacjonarnych również 
pozwalają ocenić ilościowo charakterystykę przepływową pompy. Zaletą obliczeń 
stacjonarnych jest znacznie mniejsza czasochłonność w stosunku do obliczeń 
niestacjonarnych. Uzyskane wyniki wskazują, że obliczenia numeryczne prowadzą do 
zawyżania wartości wysokości podnoszenia pompy wykonanej w skali 3:1. 
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Rys. 26 Zestawienie wyników symulacji numerycznych oraz pomiarów wysokości 
podnoszenia modelu pompy w skali 3:1 w funkcji prędkości obrotowej wirnika 

Pomiary zależności wysokości podnoszenia modelu pompy w skali 3:1 od prędkości 
obrotowej wirnika prowadzono dla dwóch różnych, ustalonych wydatków: 3dm

3
/min i 

3.8dm
3
/min. Pomiary dla dwóch wartości wydatków pozwalają określić w 

ograniczonym stopniu zależność wysokości podnoszenia od wydatku dla ustalonych 
prędkości obrotowych wirnika (woda). Zależności te przedstawiono na wykresie 
poniżej: 
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Rys. 27 Przeliczenie na skalę 1:1 wyników pomiarów wydatku i wysokości podnoszenia 
dla ustalonych prędkości obrotowych wirnika 

Wizualizacja przepływu pomiędzy wirnikiem a korpusem pompy  

Wizualizacja przepływu w szczelinie jest ważnym elementem eksperymentalnej 
weryfikacji pompy osiowej. Zewnętrzna powierzchnia wirnika pompy i okalająca ją 
wewnętrzna powierzchnia kanału pozostają w niewielkim oddaleniu i tworzą 
stosunkowo rozległą szczelinę. Ukształtowanie kanału przepływowego jest 
konsekwencją zawieszenia łopatek wirnika na wewnętrznej powierzchni wirującego 
cylindra. Pamiętać należy, że taka właśnie geometria wirnika wynika z dwóch 
następujących przesłanek projektowych: 
- zmniejszenia dystansu pomiędzy cewkami i magnesami układu napędowego i 

zawieszenia magnetycznego, 
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- likwidacji poruszających się z dużą prędkością liniową wierzchołków łopatek wirnika 
pompy. 

Szczelinę o stosunkowo dużej powierzchni należy traktować jako obszar niosący ryzyko 
podwyższonej trombogenności, dlatego też etap eksperymentalnej weryfikacji 
projektu pompy zawiera wizualizację przepływu w szczelinie. W celu przeprowadzenia 
eksperymentu korpus modelu pompy w skali 3:1 zaopatrzono w szereg króćców 
umożliwiających podawanie barwnika. Rozpływ podawanego barwnika rejestrowano 
za pomocą kamery szybkiego filmowania. Barwnik podawano naprzemiennie przez 
otwory rozmieszczone wzdłuż całej długości wirnika. 

  

  

  

Rys. 28 Wizualizacja przepływu w szczelinie pomiędzy wirnikiem a korpusem modelu 
pompy w skali 3:1. Kierunek tłoczenia: od prawej do lewej, wartości przeliczone  

na skalę 1:1 - obroty wirnika n=5900 min
-1

, wysokość podnoszenia h=900 mm H2O 

Wyniki obserwacji potwierdzają występowanie stałego przepływu przemywającego 
szczelinę dla wszystkich przebadanych istotnych w eksploatacji pompy warunków 
pracy. Przepływ ten ma kierunek odwrotny w stosunku do przepływu generowanego 
przez wirnik pompy. Poniższe ilustracje przedstawiają zachowanie się strugi barwnika 
podczas ruchu obrotowego wirnika dla dwóch znacząco zróżnicowanych warunków 
pracy pompy. Pierwsza z serii zdjęć odpowiada wysokości podnoszenia 900 mm H2O  
i prędkości obrotowej wirnika 5900 min

-1
, druga zaś wysokości podnoszenia 2025 mm 

H2O i prędkości obrotowej 8900 min
-1

 w skali rzeczywistej. Sąsiadujące w wierszach 
fotografie przedstawiają kierunek ruchu strugi barwnika zarówno w momencie gdy 
naprzeciw otworu podawczego znajdowała się gładka część wirnika (po lewej) jak  
i rowek (po prawej). Przy wyższych prędkościach obrotowych wirnika widoczne jest 
oddziaływanie rowka na przepływ w szczelinie, manifestujące się w zaburzeniu 
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kierunku rozpływu barwnika. Zjawisko to nie ma jednakże wpływu na przemieszczanie 
się barwnika wzdłuż całkowitej długości wirnika. 

  

  

  

Rys. 29 Wizualizacja przepływu w szczelinie pomiędzy wirnikiem a korpusem modelu 
pompy w skali 3:1. Kierunek tłoczenia: od prawej do lewej, wartości przeliczone  

na skalę 1:1 - obroty wirnika n=8900 min
-1

, wysokość podnoszenia h=2025 mm H2O 

Obserwacja zachowania się barwnika w szczelinie podczas pracy modelu pompy 
prowadzi do wniosku, że występuje w niej stały przepływ. Kierunek przepływu  
w szczelinie jest ukośny w stosunku do osi obrotu wirnika. Składowa osiowa prędkości 
przepływu w szczelinie jest skierowana przeciwnie w stosunku do przepływu 
generowanego przez łopatki wirnika.  

3.3. Badania modelowe pompy w skali 1:1 

Podstawowe cele pilotażowych badań eksperymentalnych modeli pompy w skali 1:1 
były następujące: 
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- weryfikacja funkcjonowania bezkontaktowego układu napędowego oraz 
łożyskującego wirnik pompy, 

- dalsza weryfikacja otrzymanych na drodze symulacji numerycznych charakterystyk 
przepływu. 

Półfabrykaty pompy (wirnik, kierownice przepływu) zostały wykonane z kompozytu 
metodą wydruku przestrzennego, która pozawala na stosunkowo szybką produkcję 
oraz testowanie wielu wariantów geometrii pompy. 

 

Rys. 30 Przykładowy wirnik pompy wykonany metodą wydruku przestrzennego 

W każdym z badanych wirników zostały wykonane gniazda napędowe służące do 
montażu magnesów neodymowych będących składową układu napędowego i/lub 
układu łożyskującego. Magnesy zostały zabezpieczone przez wypadaniem za pomocą 
kleju lub żywicy. Celem uzyskania możliwości prowadzenia badań układu napędowego 
oraz łożyskującego w wirniku wykonano otwór przechodzący przez oś obrotu, służący 
do montażu struny łożyskującej wirnik w zadanym położeniu. 

Stanowisko badawcze składa się z wymienialnych bloków wykonanych z pleksi i stali 
nierdzewnej, które mogą być wykorzystywane do badań różnych wariantów pompy. 
Stanowisko pozwala nie tylko na badanie bezkontaktowego układu napędowego, ale 
również na wyznaczanie charakterystyk hydrodynamicznych. Budowa stanowiska 
pozwala na badanie pomp wyposażonych w różne układy łożyskujące, tj.: 
- układ składający się ze struny łożyskującej wirnik mechanicznie w kierunku 

promieniowym oraz ograniczników łożyskujących wirnik w kierunku poosiowym, 
- układ składający się z struny łożyskującej wirnik mechanicznie w kierunku 

promieniowym oraz pasywnego magnetycznego łożyska osiowego, 
- układ składający się z struny łożyskującej wirnik w kierunku promieniowym oraz 

łożyska osiowego będącego wynikiem działania silnika, 
- układy składające się z promieniowego łożyska hydrodynamicznego oraz łożyska 

osiowego będącego wynikiem działania silnika. 
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Rys. 31 Schemat i widok stanowiska do prób bezkontaktowego napędu z wirnikiem 
pompy zawieszonym na strunie 

Stanowisko do prób łożyskowania i napędu magnetycznego pompy w skali 1:1 
umożliwia również: 
- obserwację i rejestrację ruchu wirnika modelu pompy za pomocą kamery 

szybkoklatkowej, 
- regulację położenia wirnika wzdłuż osi obrotu, 
- badania wpływu zaburzeń na stabilność położenia wirnika w spoczynku oraz  

w ruchu, 
- badania wpływu zmian natężenia pola magnetycznego na stabilność położenia 

wirnika i sprawność układu napędowego. 

Do eksperymentu wykorzystano opracowane modele pompy osiowej do wspomagania 
lewej komory serca wykonane w skali 1:1 z żywicy metodą wydruku przestrzennego 
oraz stanowisko badawcze do symulacji warunków przepływu w układzie krążenia 
człowieka znajdujące się w dyspozycji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora 
Zbigniewa Religi w Zabrzu. W wybranych eksperymentach wykorzystano pompę 
POLVAD jako symulator lewej komory serca. Zarówno wlot jak i wylot pompy 

zaopatrzone były w kolana o kącie 90 oraz króćce umożliwiające montaż węży TYGON 
doprowadzających i odprowadzających czynnik roboczy, tj. wodny roztwór gliceryny. 

Zakres badań obejmował  
- eksperymentalne określenie charakterystyk hydrodynamicznych pompy osiowej 

pracującej w warunkach stacjonarnych w połączeniu z hybrydowym modelem 
układu krążenia wypełnionym cieczą o lepkości zbliżonej do lepkości krwi, 

- ocenę stabilności ruchu wirnika w warunkach przepływu stacjonarnego na 
podstawie rejestracji za pomocą szybkiej kamery dla różnych konfiguracji silnika  
i łożysk wirnika, 

- obserwacje wirnika pompy i określenie jej charakterystyk hydrodynamicznych dla 
wybranej konfiguracji silnika i łożysk magnetycznych w warunkach pracy  
w przepływie pulsacyjnym generowanym przez sztuczną komorę POLVAD  
z jednoczesnym zastosowaniem hybrydowego modelu układu krążenia. 

Podstawowym celem przeprowadzonych eksperymentów było uzyskanie wiedzy 
pozwalającej na wybór najlepszej konfiguracji napędu i łożyskowania oraz określenie 
kierunków dla dalszych prac nad prototypem pompy. Ponadto celem badań była 
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eksperymentalna weryfikacja prognozowanych na drodze obliczeń numerycznych 
osiągów pompy dla wytypowanych geometrii wirnika i układów kierownic przepływu. 

Do testów in vitro wybrano geometrię wirnika i kierownic przedstawioną poniżej. 

 

Rys. 32 Geometria wirnika i kierownic pompy osiowej wybranej  
do pilotażowych badań in vitro 

Pompę osiową, wyposażoną w kolana i króćce redukcyjne podłączono przeziernymi 
wężami TYGON o średnicy wewnętrznej ½ cala i grubości ścianki 

3
/32 cala do 

hybrydowego modelu układu krążenia – sterowanego komputerowo stanowiska 
symulującego w czasie rzeczywistym warunki przepływu występujące na wejściu  
i wyjściu z lewej komory serca. Istotną cechą zastosowanego hybrydowego modelu 
układu krążenia jest wyeliminowanie uderzenia hydraulicznego występującego często 
w prostszych modelach układu krążenia. Długość węża pomiędzy wyjściem z modelu 
układu krążenia a wlotem pompy wynosiła ok. 25 cm, podobnie jak długość węża 
pomiędzy wylotem pompy, a wejściem modelu układu krążenia. Na wlocie i wylocie 

kanału pompy osiowej umieszczone były dwa kolana o kącie 90 każde. Można zatem 
przyjąć, że straty hydrauliczne, które będą wywoływane zakrzywieniem kaniul pompy 
w przypadku jej wszczepienia choremu będą nie większe niż te jakie występują we 
wspomnianych kolanach. W układzie krążyła ciecz o składzie roztworu: gliceryna 5.8 l, 
woda 4 l, alkohol etylowy 0.36 l, aldehyd benzoesowy 0.01 l. 

W trakcie eksperymentu mierzono wydatek pompy oraz pokonywaną przez pompę 
średnią różnicę ciśnienia przy zadanych wartościach prędkości obrotowej wirnika. Dla 
ustalonych wartości prędkości obrotowej wirnika pompy stopniowo zmieniano jej 
obciążenie poprzez regulację parametrów hybrydowego modelu układu krążenia.  
W ten sposób uzyskano eksperymentalne charakterystyki wysokości podnoszenia  
w funkcji wydatku. 

Do pomiaru ciśnienia zastosowano 2 czujniki ciśnienia względnego PELTRON NPC100  
o zakresie ±100 kPa, zerowane przed każdą serią pomiarów. Czujniki te umieszczone 
były na wejściu i na wyjściu z pompy. Błąd pomiaru ciśnienia nie przekracza 1% 
zakresu. Wydatek przepływu określano za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego 
TRANSONIX TS 402 z sondą 14C zamocowaną na wężu łączącym wylot pompy  
z wejściem do modelu układu krążenia. Sonda przepływomierza o zakresie 
pomiarowym do 20 l/min kalibrowana była z uwzględnieniem użycia wymienionego 
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wyżej typu węża oraz roztworu. Błąd pomiaru wydatku nie przekracza 5% 
maksymalnego zakresu. Wydatek i ciśnienie rejestrowano jako sygnały 16-bitowe przy 
próbkowaniu z częstością 1000 Hz. W trakcie pomiarów wydatku i ciśnienia ruch 
obrotowy wirnika rejestrowano szybką kamerą PHOTRON FASTCAM SA3 celem oceny 
występowania i wielkości precesji wirnika oraz weryfikacji nastawy jego prędkości 
obrotowej. W większości eksperymentów filmowano z szybkością 15000 klatek/s lub 
10000 klatek/s. Widok stanowiska badawczego przedstawiają poniższe ilustracje. 

  

Rys. 33 Pompa osiowa na stanowisku pomiarowym 

Badania eksperymentalne pompy osiowej przeprowadzono dla czterech następujących 
konfiguracji zawieszenia i napędu wirnika: 
- seria 1: wirnik zawieszony był mechanicznie na rozciągniętej strunie  

z ogranicznikami przesuwu wirnika w kierunku osiowym, napęd stanowił silnik  
C9-M6 umieszczony w przedniej (wlotowej) strefie wirnika, 

- seria 2: wirnik zawieszony był bezkontaktowo, rolę łożyska pełnił silnik C9-M6 
umieszczony w przedniej części wirnika jak w serii 1, 

- seria 3: wirnik zawieszony bezkontaktowo, silnik C9-M6 umieszczony w przedniej 
części wirnika jak w serii 1 przy czym dodano łożysko osiowe pasywne, złożone z 15 
magnesów na obwodzie obudowy pompy i 3 magnesów segmentowych, łukowych  
o wąskim kącie rozwarcia na wirniku; sumaryczna długość łuku zajmowana przez 
magnesy łożyska na wirniku wynosiła około połowy obwodu tulei wirnika; łożysko 
osiowe przyciągało wirnik do położenia roboczego przy przesuwaniu go wzdłuż osi, 

- seria 4: wirnik zawieszony bezkontaktowo, silnik C9-M6 umieszczony w tylnej części 
wirnika, łożysko osiowe pasywne, złożone z 15 magnesów na obwodzie obudowy 
pompy i 3 magnesy segmentowych, łukowych na wirniku, których łączna długość 
była równa obwodowi tulei wirnika, 

przy czym C oznacza liczbę cewek stojana, natomiast M liczbę magnesów stałych 
umieszczonych w wirniku. 

Wyniki badań 

Poniżej przedstawiono wykresy uzyskanych eksperymentalnie zależności wysokości 
podnoszenia pompy od wydatku objętościowego przepływu przy ustalonych 
prędkościach obrotowych wirników. 
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Seria 1 

 
Zależność wysokości podnoszenia pompy od wydatku
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Rys. 34 Wykresy zależności wysokości podnoszenia pompy od wydatku dla ustalonych 

prędkości obrotowych wirnika, seria 1 

Podstawowe parametry pracy silnika przedstawiono w tabeli poniżej: 

Nastawa obrotów 
wirnika 

[obr/min] 

Napięcie zasilania 
cewek silnika 

[V] 

Średnia procentowa 
fluktuacja obrotów 

wirnika 
[%] 

3000 15.4 0.5 

3500 15.4 0.3 

4000 15.4 0.6 

4500 15.4 1.1 

5000 15.4 1.4 

5500 16.5 1.7 

Prędkość obrotowa 5500 obr/min stanowiła maksymalną uzyskaną wartość w serii 1.  

Seria 2 

 
Zależność wysokości podnoszenia pompy od wydatku
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Rys. 35 Wykresy zależności wysokości podnoszenia pompy od wydatku dla ustalonych 

prędkości obrotowych wirnika, seria 2 
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Podstawowe parametry pracy silnika przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Nastawa obrotów 
wirnika 

[obr/min] 

Napięcie zasilania 
cewek silnika 

[V] 

Średnia procentowa 
fluktuacja obrotów 

wirnika 
[%] 

3000 15.4 0.6 

3500 15.4 0.5 

4000 15.4 0.7 

4500 15.4 b.d. 

Przy prędkości obrotowej wirnika równej 4500 obr/min reakcja hydrodynamiczna 
działająca na wirnik wzdłuż osi obrotu przewyższyła siłę utrzymującą wirnik  
w położeniu roboczym generowaną przez układ napędowy C9-M6. Przesunięcie 
wirnika skutkowało jego zatrzymaniem. W trakcie prób zanotowano znaczącą precesję 
wirnika. Amplitudę ruchów poprzecznych zaobserwowaną podczas rejestracji ruchu 
wirnika z szybkości 10000 klatek/s przedstawiają ilustracje poniżej. 

 

  
Rys. 36 Skrajne położenia wirnika przy prędkości obrotowej wirnika 4500 min

-1
. 

Wyraźnie widoczne zróżnicowane położenie części wylotowej wirnika względem osi 
kanału, widok z boku. 
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Seria 3 

 
Zależność wysokości podnoszenia pompy od wydatku

Seria 3: C9_M6+łożysko_M15_tył
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Rys. 37 Wykresy zależności wysokości podnoszenia pompy od wydatku dla ustalonych 

prędkości obrotowych wirnika, seria 3 

Podstawowe parametry pracy silnika zebrano w tabeli poniżej: 

 

Nastawa obrotów 
wirnika 

[obr/min] 

Napięcie zasilania 
cewek silnika 

[V] 

Średnia procentowa 
fluktuacja obrotów 
wirnika 

[%] 

3000 15.4 0.7 

3500 15.4 0.6 

4000 15.4 0.6 

4500 15.4 1.5 

5000 15.4 2.2 

Po przekroczeniu przez pompę wysokości podnoszenia 9 kPa siły hydrodynamiczne 
działające na wirnik przewyższały siły magnetyczne utrzymujące wirnik w położeniu 
roboczym. Przesunięcie wirnika skutkowało jego zatrzymaniem. Podczas pracy pompy 
obserwowano znaczącą precesję wirnika o wielkości niezależnej od obrotów  
i uzyskiwanej wysokości podnoszenia. 
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Seria 4 

 Zależność wysokości podnoszenia pompy od wydatku

Seria 4: C9_M6+łożysko_M15_przód
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Rys. 38 Wykresy zależności wysokości podnoszenia pompy od wydatku dla ustalonych 
prędkości obrotowych wirnika, seria 4 

Przesunięcie płaszczyzny silnika wzdłuż osi wirnika i umieszczenie łożyska osiowego w 
jego przedniej części wirnika pozwoliło uzyskać znaczącą redukcję precesji wirnika w 
szczególności dla wyższych wysokości podnoszenia i prędkości obrotowych wirnika. 
Porównanie amplitud ruchów poprzecznych wirnika odpowiednio dla wartości 
prędkości obrotowych 3000 obr/min i 5500 obr/min przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

Rys. 39 Porównanie przesunięcia bocznego wirnika dla skrajnych wartości prędkości 
obrotowej w serii nr 4 

 

Przy wyższych obrotach i obciążeniu pompy jej działanie praktycznie przestało być 
słyszalne. Redukcja precesji wirnika jest związana z przewidywanym formowaniem się 
łożyska hydrodynamicznego w szczelinie pomiędzy zewnętrzną powierzchni tulei 
wirnika a ścianą kanału pompy. Przy powyższej konfiguracji silnika i łożyska stabilną 
pracę pompy utrzymano do wysokości podnoszenia 12 kPa. 
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Podstawowe parametry pracy silnika zebrano w tabeli poniżej: 

Nastawa obrotów 
wirnika 
[obr/min] 

Napięcie zasilania 
cewek silnika 
[V] 

Średnia procentowa 
fluktuacja obrotów 
wirnika 
[%] 

3000 15.4 1.5 

3500 15.4 1.4 

4000 15.4 1.3 

4500 15.4 1.3 

5000 15.4 0.9 

5500 16.8 1.3 

6000 17.5 1.1 

 

 

 

Rys. 40 Podstawowe wymiary elementów pompy wg konfiguracji nr 4 

Współpraca pompy osiowej z komorą POLVAD 

W kolejnym eksperymencie włączono do stanowiska pomiarowego komorę POLVAD 
symulującą niewydolną lewą komorę serca. Eksperyment wykazał, że sterowanie 
układem przepływowym wyposażonym w trzy regulatory przepływu jest zadaniem 
nietrywialnym. Przeprowadzone próby należy traktować jako sygnalne. Wykazały one, 
że dalsze badania wymagają opracowania metodyki ich prowadzenia, przede 
wszystkim algorytmu symulacji niewydolnej lewej komory serca za pomocą komory 
POLVAD podczas jej współpracy z pompą o stałym z założenia wydatku przepływu. 
Uzyskane wyniki pozwalają jednak wysnuć wniosek, że zaprojektowana pompa osiowa 
wykazuje we współpracy z generatorem cyklicznych zaburzeń przepływu zdolność 
tłoczenia cieczy oraz wzrost wydatku przy wzroście prędkości obrotowej wirnika. 
Wyniki próby przedstawiono poniżej: 

Ciśnienie skurczowe/rozkurczowe 
w komorze POLVAD 

[mmHg] 

Prędkość 
obrotowa 

wirnika pompy 
[1/min] 

Wydatek 
przepływu 

przez pompę 
[l/min] 

150/116 5100 1,94 

127/105 4100 1,66 

115/92 3100 1,33 
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Przedstawione powyżej wyniki pilotażowych badań eksperymentalnych in vitro pompy 
osiowej w warunkach całkowitego zastępowania lewej komory serca na stanowisku 
pomiarowym z hybrydowym modelem układu krążenia wypełnionym cieczą o lepkości 
zbliżonej do lepkości krwi prowadzą do następujących wniosków: 

- pompa współpracuje z hybrydowym modelem układu krążenia w sposób stabilny, 

- przy prędkości obrotowej silnika 6000 1/min, pompa pracuje w zakresie 10-12 kPa 
wysokości podnoszenia i odpowiednio 7-4 l/min wydatku, czyli spełnia wymogi 
stawiane wszczepialnym pompom osiowym stosowanym do wspomagania serca, na 
co wskazuje poniższe porównanie charakterystyk hydrodynamicznych: 

  

Rys. 41 Porównanie charakterystyk hydrodynamicznych projektowanej pompy osiowej 
oraz pompy osiowej BERLIN HEART 

- zastosowanie silnika C9-M6 z magnesami segmentowymi znacząco zredukowało 
precesję wirnika, 

- silnik C9-M9 wykazuje zdolność łożyskowania osiowego wirnika. 

Wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych pilotażowych eksperymentów in vitro  
z wodnym roztworem gliceryny o lepkości zbliżonej do lepkości krwi pozwalają 
sformułować wniosek, że charakterystyki przepływowe pompy osiowej w warunkach 
całkowitego zastępowania lewej komory są w rzeczywistości lepsze niż te przewidziane 
na podstawie obliczeń numerycznych i spełniają wymagania stawiane tego typu 
urządzeniom. Pompa osiąga wydatek objętościowy 4.5 dm

3
/min przy częstości 

obrotów wirnika 5500 min-1 pokonując przy tym różnicę ciśnienia 10 kPa (75 mmHg). 

Eksperymenty wykazały że przy kształtowaniu wirnika szczególną uwagę należy zwrócić 
na lokalizację płaszczyzny silnika wzdłuż osi pompy. Silnik pełni jednocześnie rolę 
łożyska oporowego ograniczając wzdłużne ruchy wirnika podczas pracy ze zmiennym  
w czasie obciążeniem. Punkty przyłożenia siły działającej na wirnik ze względu na 
oddziaływania elektromagnetyczne i hydrodynamiczne powinny zostać tak rozłożone 
by minimalizować ryzyko precesji wirnika prowadzącej do kontaktu wirnika z kanałem 
pompy. Pozytywny wynik badań in vitro modelu pompy w skali 1:1 stał się bodźcem do 
wykonania jej w pełni funkcjonalnego modelu w materiałów biozgodnych  
i przeprowadzenia testów ostrej trombogenności i własności hemolitycznych. 
Technologię wykonania modelu pompy przeznaczonego do badań w kontakcie z krwią 
przedstawiono w kolejnym rozdziale. 
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4. Konstrukcja modelu pompy z materiałów biozgodnych 

Złożona geometria elementów składowych układu przepływowego pompy osiowej 
stawia wysokie wymagania w doborze metody ich wytworzenia. Zarówno wirnik, jak  
i kierownice umieszczane na wlocie i wylocie z pompy wykonano dwoma 
technologiami typu Rapid Prototyping: SLM (ang. Selective Laser Melting) i EBM (ang. 
Electron Beam Melting), które wytypowano do wytwarzania wirników pomp osiowych 
do wspomagania serca opracowanych i zaprojektowanych przez CTO S.A. Technologie 
te wybrano ze względu na brak możliwości stosowania obróbki skrawaniem przy 
założeniu wykonania wirnika jako monolitu. Są to metody, które zapewniają w szybki 
sposób uzyskanie wyrobu o wysokim stopniu gęstości. Technologia EBM  polega na 
wytwarzaniu elementów poprzez stapianie proszków metali emitowaną wiązką 
elektronów. Stanowi ona odmianę metody wytwarzania addytywnego (ang. Additive 
Manufacturing) polegającą na topieniu kolejno nakładanych po sobie warstw proszku 
metalu o zdefiniowanej numerycznie geometrii, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie 
elementów o skomplikowanych kształtach bez użycia jakichkolwiek dodatkowych 
narzędzi bądź uchwytów oraz bez wytwarzania odpadów w przeciwieństwie do obróbki 
konwencjonalnej. Atmosfera próżni w komorze, w której odbywa się proces umożliwia 
zastosowanie materiałów o dużej reaktywności chemicznej, a w szczególności dużym 
powinowactwie do tlenu. Przykładem takiego materiału jest biozgodny tytan – 
najczęściej stosowany na implanty, a w szczególności proszki jego stopów. Dzięki 
zachowaniu odpowiednich warunków podczas procesu otrzymany materiał 
charakteryzuje się jednorodną i drobnoziarnistą mikrostrukturą oraz posiada 
zadowalające właściwości zmęczeniowe i dobrą plastyczność. Technologia SLM 
natomiast umożliwia uzyskanie jednolitych modeli o złożonej geometrii wykorzystując 
w tym celu skupioną wiązkę lasera. 

Otoczenie tuleją łopatek wirnika ogranicza dostęp narzędzi do jego wewnętrznych 
powierzchni, uniemożliwiając tym samym zastosowanie konwencjonalnych metod 
wykończeniowych, dlatego też do obróbki powierzchni wirnika wytypowano metodę 
przetłoczono-ścierną AFM (ang. Abrasive Flow Machining). Metodę AFM wykorzystano 
jako podstawę do przygotowania powierzchni elementów składowych pompy, 
mających bezpośredni kontakt z krwią. Precyzyjnie dobrany rodzaj ścierniwa pozwala 
na wygładzenie trudno dostępnych powierzchni oraz zaokrąglenie krawędzi. Obróbkę 
wykańczającą - polerowanie zrealizowano ręcznie. Zastosowanie obu metod 
wykończeniowych pozwala uzyskać powierzchnie, których średnia wartość 
chropowatości nie przekracza 0.1 µm. 

Konstrukcja wirnika wymaga zastosowania połączeń spawanych. Ze względu na 
znaczną aktywność tytanu i jego stopów w stosunku do gazów takich jak tlen, azot, czy 
wodór w podwyższonych temperaturach, podczas procesu spawania, wymagana jest 
ochrona strefy łączenia za pomocą gazów obojętnych bądź ich mieszaniny. Nasycenie 
złącza spawanego w gazy znajdujące się w powietrzu może wywołać jego kruchość oraz 
obniżyć plastyczność, czy odporność na pękanie korozyjne. Niskie przewodnictwo 
cieplne tytanu wydłuża czas przebywania spoiny w środowisku wysokich temperatur, 
powodując rozrost ziaren, co stwarza zagrożenie przegrzania i w konsekwencji 
wytwarzania się, podczas chłodzenia, kruchych faz. W zależności od doboru 
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parametrów procesu spawania oraz składu chemicznego stopu istnieje możliwość 
uzyskania wysokiej jakości spoiny o większej plastyczności, mniejszej kruchości przy 
jednakowym zachowaniu wytrzymałości korozyjno – mechanicznej. 

Potrzeba wykorzystania technologii spawania wiąże się z budową układu napędowego 
oraz łożyskowania magnetycznego wirnika pompy osiowej. Technologia wykonania 
napędu i łożyska magnetycznego wymusza umieszczenie magnesów neodymowych 
wewnątrz wirnika i/lub wewnątrz kierownic przepływu w specjalnie przygotowanych 
gniazdach. Połączenia zewnętrznej piasty wirnika z nim samym oraz zaślepek  
z kierownicami przepływu mają za zadanie zminimalizować wpływ środowiska pracy 
pompy na wspomniane magnesy. Do wykonania tych połączeń wykorzystano spawarkę 
laserową LMD 100 firmy Sisma, zaopatrzoną w oś obrotową. 

W zależności od rodzaju magnesów wyróżnia się dwa rodzaje gniazd. Pierwsze z nich, 
tzw. napędowe, zabezpieczane są tuleją nakładaną na zewnętrzną powierzchnię 
walcową półfabrykatu wirnika. Gniazda łożysk zabezpiecza się zaślepką wciskaną do 
gniazda. Geometria oraz sposób zamocowania zaślepki kierownicy przepływu są 
identyczne jak w przypadku wirnika. 

  

Rys. 42 Rozmieszczenia gniazd na magnesy napędowe i magnesy łożyska osiowego 
oraz półfabrykat wirnika zabezpieczony tuleją oraz zaślepką 

Spawarka LMD 100 wyposażona jest w laser diodowy o mocy nominalnej 80W 
pozwalający uzyskać w impulsie moc 9kW. Podstawowymi parametrami zmiennymi  
są: moc wiązki lasera, czas trwania impulsu, częstotliwość załączania impulsów, 
średnica plamki lasera i czas pełnego obrotu wrzeciona osi obrotowej. W zależności od 
ich doboru można uzyskać różne jakości spoin, różniące się głębokością przetopu 
materiału oraz rozkładem strefy wpływu ciepła. Szczególnej uwagi wymaga dobranie 
parametrów spawania, które nie pozwolą na przegrzanie magnesów neodymowych 
powyżej 70°C, co może doprowadzić do utraty ich własności magnetycznych. Tabela 
poniżej zestawia parametry wykonania połączeń spawanych gniazd napędowych  
i gniazd wirnika. 

Wersja 
pompy 

Typ gniazda 

Moc 
wiązki 
lasera 

[%] 

Czas 
trwania 
impulsu 

[ms] 

Częstotliwość 
załączania 
impulsów 

[Hz] 

Średnica 
plamki 
lasera 
[mm] 

Czas 
obrotu 

wrzeciona 
osi 
[s] 

Liczba 
przejść 

Rodzaj spoiny 

Nr 1 napędowe 11 3.6 1 0.6 180 2 pachwinowa 

Nr 2 napędowe 11 3.6 1 0.6 180 2 pachwinowa 
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łożyska 
wirnika 

11 3.6 1 0.9 180 1 czołowa 

łożyska 
kierownicy 

13 3.6 1 0.9 180 1 pachwinowa 

Nr 3 

napędowe 11 3.6 1 0.6 180 2 pachwinowa 

łożyska 
wirnika 

11 3.6 1 0.9 180 1 czołowa 

łożyska 
kierownic 

13 3.6 1 0.9 180 1 czołowa 

Nr 4 napędowe 11 3.6 1 0.6 180 2 pachwinowa 

Przeprowadzone prace pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania elementów 
pompy wspomagającej lewą komorę serca. W rezultacie wytworzono serię modeli 
badawczych pomp, które spełniają podstawowe funkcje prototypów pomp 
wspomagających pracę serca. 

5. Napęd i łożyskowanie wirnika pompy 

5.1. Podstawowe cechy układu napędowego pompy 

Napęd wirnika pompy jest jednym z kluczowych układów stanowiących o jakości pracy 
mechanicznego urządzenia wspomagającego serce. Przyjęto, że układ napędowy 
projektowanej pompy powinien spełniać następujące kryteria: 
- zapewniać powtarzalny rozruch wirnika, 
- gwarantować nieprzerwaną pracę pompy, 
- utrzymywać w sposób stabilny pożądane obroty wirnika, 
- umożliwiać płynną regulację obrotów wirnika. 

Silnik powinien ponadto charakteryzować się możliwie najniższym zapotrzebowaniem 
mocy i jak najwyższą sprawnością, tak by transmisja ciepła do otaczających go tkanek 
była możliwie najniższa. Zewnętrzne wymiary gabarytowe silnika oraz jego masa nie 
powinny stanowić przeszkody w zastosowaniu pompy jako urządzenia wszczepialnego. 
Emisja akustyczna towarzysząca pracy silnika powinna być ograniczona w najwyższym 
możliwym stopniu. Napęd pompy nie powinien również wprowadzać jakichkolwiek sił 
wytrącających wirnik z położenia roboczego w kierunku promieniowym. 

Wszystkie poddane badaniom konfiguracje silnika składały się z łukowych magnesów 
stałych rozmieszczonych równomiernie w tulei wirnika oraz cewek rozmieszczonych 
równomiernie w pierścieniu stojana. W celu zapewnienia możliwie największej 
wydajności wybrano magnesy wykonane z materiału N50, który charakteryzuje się 
następującymi własnościami: 

remanencja koercja faktyczna 
wewnętrzna siła 

gestość energii temp. 
pracy 

Br(kGs) Br(T) 
(BH)max 
(MGOe) 

(BH)max 
(KJ/m) 

Min. - 
Max. 

Min. - 
Max. bHc (Oe) 

bHc 
(kA/m) iHc (Oe) 

iHc 
(kA/m) Min. - Max. Min. - Max.   

14.1-14.7 
1410-
1470 >=10.5 >=835 >=11.0 >=876 48-52 382-414 <=80 
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Magnesy napędowe rozmieszczane na obwodzie wirnika zostały wycięte metodą 
elektroerozyjną ze sztabek magnesów płytkowych o wymiarach 25x10x5mm. Magnesy 
te zostały namagnesowane w kierunku najmniejszego wymiaru (5mm). W badanych 
konstrukcjach silnika zastosowano jednakowy układ magnesów napędowych 
pozwalający na porównywanie poszczególnych konfiguracji wirnika i układów 
kierownic przepływu pompy. Rozmieszczenie kątowe magnesów jest zatem niezależne 
od geometrii łopatek wirnika pompy czy też sposobu rozmieszczenia kierownic 
przepływu przed i za wirnikiem. 

 

Rys. 43 Schemat standardowego rozmieszczenia magnesów wirnika typu M6 

Stator posiada formę wieńca cewek nawiniętych na rdzeniach ferromagnetycznych 
rozmieszczonych równomiernie po wewnętrznej stronie pierścienia. Pierścień i rdzenie 
tworzą zwartą bryłę powstałą z połączonych ze sobą specjalnie wyciętych płaskich 
blach elektrotechnicznych. Każda z blach ułożona jest w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi obrotu wirnika. Silniki skonfigurowano tak, aby trzy fazy uzwojeń były połączone  
w elektryczny układ "gwiazdy". 

 
 

Rys. 44 Schemat faz uzwojeń silnika bezszczotkowego 

Podczas pracy silnika zawsze zasilane są jego dwie fazy. Cewki fazy, która nie pracuje 
pełnią funkcję czujnika przemieszczenia kątowego silnika. Liczba zębów stojana, liczba 
biegunów (magnesów) oraz sposób nawijania i połączenia cewek są ze sobą ściśle 
powiązane. Po poprawnym połączeniu cewek z każdej fazy powinny odchodzić dwa 
przewody, tj. początek fazy (oznaczenie "P") oraz koniec fazy (oznaczenie "G"). Podczas 
testowania modeli silników fazy były łączone w układ "gwiazdy" poprzez połączenie 
końców trzech faz (oznaczenie "G"). 
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Poniżej przedstawiono przykład nawijania i łączenia cewek dla silnika typu C9-M6. W 
tym przypadku cewki nawijane są w standardowy sposób typu "wielokrotność ABC", 
który był wykorzystywany we wszystkich wersjach silników pompy. 

 

Rys. 45 Schemat połączeń między cewkami silnika 

Wybór silnika w pierwszej kolejności polega na określeniu zależności pomiędzy liczbą 
zębów stojana a ilością biegunów. Następnie określa się liczbę zwojów pojedynczej 
cewki oraz średnicę drutu nawojowego. Wyboru powyższych parametrów 
dokonywano na podstawie zależności występujących pomiędzy przebadanymi 
doświadczalnie silnikami oraz posiłkując się wynikami symulacji numerycznych. 

Jednym z kluczowych elementów układu napędowego jest stojan, którego kształt musi 
zapewnić powstawanie wydajnego magnetowodu oraz zapewniać stabilną pracę 
wirnika. W celu zapewnienia jak najlepszych własności silnika przeprowadzono szereg 
symulacji numerycznych, które pozwoliły nie tylko na zwiększenie sprawności silnika, 
ale również pozwoliły na ograniczenie momentu zaczepowego i sił destabilizujących 
pracę wirnika w kierunku promieniowym. 

Poniżej zostały przedstawione wyniki symulacji powstawania momentu zaczepowego 
(przy wymuszeniu mechanicznym) dla silnika z referencyjnym statorem oraz dla silnika 
zoptymalizowanego. 

 

Moment układu wirnik-stator_C9 (ref.), 1.0mm 
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Moment układu wirnik-stator_C9_v4, 1.0mm przemieszczenia 

osiowego, 5000rpm
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Rys. 46 Porównanie przebiegów czasowych momentu zaczepowego dla kolejnych 
wersji silnika bezszczotkowego 
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Modyfikacja geometrii statora pozwoliła na 4.5 krotne zmniejszenie wartości 
amplitudy momentu zaczepowego dla prędkości obrotowej wirnika pompy  
5000 obr/min. 

Badaniom symulacyjnym poddano również wielkość sił wytrącających wirnik z pozycji 
centralnej. 

 
Siły układu wirnik-stator_C9 (ref.), brak przemieszczenia 

osiowego, 5000rpm
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Siły układu wirnik-stator_C9_v4, brak przemieszczenia 

osiowego, 5000 rpm
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Rys. 47 Porównanie symulacji sił w układzie wirnik-stator dla kolejnych wersji silnika 
bezszczotkowego 

Porównując wartości sił generowanych przez przedstawione powyżej układy "wirnik-
stator" zauważono, iż stator C9_v4 pozwala na uzyskanie mniejszych wahań wartości 
sił „zaczepowych" oraz na kilkukrotne zmniejszenie ich maksymalnych wartości. 
Badania eksperymentalne potwierdziły słuszność podjętych działań mających na celu 
zmniejszenie sił wytrącających wirnik z centralnego położenia wewnątrz kanału 
przepływowego. 

5.2. Badania eksperymentalne układów napędowych pompy osiowej 

Omówione poniżej badania eksperymentalne układu napędowego pompy dotyczyły 
jego charakterystyki mechanicznej, termicznej oraz akustycznej. 

Badania mechaniczne 

Celem badań jest sprawdzenie rzeczywistych osiągów referencyjnego silnika 
bezszczotkowego typu C9_M6 (9 cewek stojana, 6 magnesów rozmieszczonych  
w wirniku), a następnie weryfikacja jego przydatności do zastosowania w napędzie 
pompy wspomagającej pracę serca. 

W skład badanego silnika wchodzi: 
- stojan wykonany z pakietu 12 wykrojników z blachy M600, 
- 9 cewek wykonanych z drutu nawojowego o średnicy 0.30mm (90 zwojów na 

każdym zębie stojana), 
- wirnik zaopatrzony w 6 magnesów neodymowych (typu N50) o grubości 1.5mm oraz 

długości 6mm każdy. 

Silnik został przebadany na stanowisku udostępnionym przez Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Stanowisko badawcze składa 
się z: 
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- dynamometru RT13L-20-NFBNL pozwalającego na pomiar momentu mechanicznego 
w zakresie od 0 do 0,14 Nm przy maksymalnej prędkości obrotowej równej 15000 
obr/min, 

- uchwytu mocującego stojan, 
- uchwytu ustalającego położenie wirnika, 
- elementu pełniącego funkcję zewnętrznego obciążenia silnika. 

 

Rys. 48 Referencyjny silnik bezszczotkowy C9_M6 
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Rys. 49 Stanowisko badawcze oraz charakterystyki silnika bezszczotkowego C9_M6 

 

Badanie silnika polegało na hamowaniu rozpędzonego wału silnika z jednoczesnym 
pomiarem kluczowych parametrów jego pracy, tj.: 
- napięcia zasiania, 
- poboru prądu, 
- momentu mechanicznego, 
- prędkości obrotowej wału. 

Na podstawie pomiarów powyższych wielkości fizycznych sporządzono charakterystykę 
badanego silnika w wybranym zakresie prędkości obrotowych, wynikającym  
z założonego zakresu pracy pompy w roli urządzenia wspomagającego lewą komorę 
serca. Z uzyskanych danych wynika, że silnik charakteryzuje się największą sprawnością 
dla prędkości ok. 5200 obr/min. W celu określenia przydatności silnika do 
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zastosowania w pompie wspomagającej serce wykorzystano wyniki symulacji 
numerycznych przepływu, które zostały wykonane podczas prac projektowych nad 
geometrią wirnika oraz kanału przepływowego pompy. Porównując krzywą uzyskanego 
momentu napędowego oraz krzywą obliczeniowego momentu napędowego pompy 
można stwierdzić, iż zastosowanie silnika referencyjnego będzie pozwalało na 
uzyskiwanie prędkości obrotowej wynoszącej ok. 5850 obr/min. Wówczas jednak silnik 
nie będzie pracował w punkcie najwyższej sprawności. Należy również zauważyć, iż 
krzywa momentu mechanicznego pompy uzyskana na drodze symulacji numerycznych 
może być obarczona błędami, lecz mimo to uzyskana sprawność silnika nie jest 
zadowalająca nawet dla punktu pracy. 
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Rys. 50 Moment mechaniczny wirnika pompy uzyskany na drodze obliczeń CFD  
i moment napędowy silnika uzyskany na drodze pomiarów w zależności od prędkości 

obrotowej wirnika (tys. obr/min) 

Podstawowym wnioskiem z badań silnika było stwierdzenie konieczności 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które pozwolą na zwiększenie sprawności oraz 
zapewnienie zapasu mocy silnika. Wprowadzono szereg zmian w konstrukcji  
i konfiguracji silnika, które pozwoliły wytworzyć urządzenie zdatne do badań in vitro  
w kontakcie z krwią. 

Badania termiczne 

Wraz z badaniami własności dynamicznych referencyjnego silnika typu C9_M6 
określono własności termiczne, a w szczególności do wyznaczono rozkłady 
temperatury na powierzchniach cewek stojana oraz wirnika. W tym celu wykorzystano 
kamerę termowizyjną udostępnioną przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii  
im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Badanie rozpoczęto po kilkunastominutowej 
ustalonej pracy silnika przy prędkości ok. 5800 obr/min i maksymalnym obciążeniu.  
Za pomocą kamery termowizyjnej zarejestrowano obraz statora oraz wirnika silnika. 
Wykorzystując przekazane oprogramowanie wyznaczono ekstrema rozkładu 
temperatury na powierzchni silnika. 
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Rys. 51 Rozkłady temperatury silnika i ich ekstrema 

Pomimo, iż silnik wyraźnie się nagrzewał, nie stwierdzono aby którykolwiek  

z elementów silnika osiągał temperaturę powyżej 37C. Silnik (którego sprawność nie 
przekracza 50%) nie stwarza zatem zagrożenia przegrzania medium roboczego pompy. 
Maksymalna zarejestrowana temperatura powierzchni wirnika nie przekracza 
dopuszczalnej, pozwalając na wykorzystanie silnika w konstrukcji pompy 
wspomagającej serce. 

Badania wibroakustyczne 

Celem omówionego poniżej badania była diagnostyka wibroakustyczna modelu pompy 
osiowej do wspomagania serca. Wykonane badania mają na celu sprawdzenie, czy 
wirnik modelu badawczego pompy osiowej pozostaje podczas jej pracy  
w mechanicznym kontakcie z kanałem przepływowym. Cieczą tłoczoną przez pompę 
była wodny roztwór gliceryny. 

Zastosowanie kolejnych, ulepszanych wariantów układu napędowego pompy osiowej 
doprowadziły do znaczącej redukcji ruchu precesyjnego wirnika. Dzięki temu hałas  
i drgania pracującego urządzenia uległ również. Wobec niemożności stwierdzenia 
braku kontaktu wirnika pompy ze ścianką kanału zarówno dostępnymi metodami 
optycznymi jak też na podstawie oglądu pracy pompy, zdecydowano  
o przeprowadzeniu eksperymentu w komorze akustycznej CTO S.A. 
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Do przeprowadzenia badań wibroakustycznych wykorzystano następujący sprzęt 
pomiarowy: 
- wzmacniacz ładunku, firmy B&K, typ 2635 nr seryjny 1 402 460, 
- konwerter A/D typ DaqBOOK/2000A (IOtech, USA), nr seryjny 244 481, 
- oprogramowanie DaqView, 
- mikrofon pomiarowy NORSONIC, typ 1225, nr seryjny 112857, 
- przedwzmacniacz Norsonic typ 1201 nr seryjny 30659, 
- akcelerometr firmy B&K o masie własnej 2g, typ 4344, nr seryjny 356 572,  
- licznik impulsów wraz z czujnikiem Halla. CTO S.A. 

Klasa dokładności urządzeń pomiarowych nie przekracza 0,1 %. 

Pompa osiowa wraz z układem pomiarowym znajdowała się w specjalnej komorze 
pogłosowej przeznaczonej do wyznaczania mocy akustycznej w Laboratorium 
Akustycznym Ośrodka Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych w Centrum 
Techniki Okrętowej S.A. Komora ta jest wibroizolowana od gruntu oraz posadzki hali. 
Jest to dopuszczone stosownymi normami miejsce do wykonania pomiarów 
wibroakustycznych. Zapewnia ono wysoką jakość otrzymanych wyników z powodu 
bardzo niskiego tła akustycznego wynoszącego około 3 dB. Jeżeli wirnik badanej 
pompy osiowej podczas pracy generuje hałas na poziomie około 20dB dla całego 
badanego pasma akustycznego to taki poziom tła akustycznego pozwoli na poprawnie 
wyodrębnienie dominujących częstotliwości. 

Pompę z uzwojeniem silnika, mikrofon, akcelerometr oraz czujnik Hala przedstawiono 
poniżej. 

  
mikrofon 

akcelerometr 

czujnik Hala 

 

Rys. 52 Pompa z czujnikami pomiarowymi 

Podczas wykonywania pomiarów zarejestrowano sygnały pochodzące z trzech 
czujników tj. mikrofonu, akcelerometru oraz czujnika impulsów Halla w celu pomiaru 
prędkości obrotowej. Zbadano warianty pompy w których wirnik łożyskowany był 
zarówno mechanicznie jak i wyłącznie bezkontaktowo (magnetycznie).  

Podczas analizy zarejestrowanych sygnałów badano wpływ zmiany prędkości 
obrotowej wirnika silnika pompy osiowej na zmianę poziomu hałasu oraz drgań. 
Sytuacja, w której wirnik zaczął ocierać o obudowę sygnalizował nagły wzrost poziomu 
dźwięku i drgań. Wykonanie analizy FFT dla danego odcinka czasowego  
z ustabilizowaną prędkością obrotową, pozwoliło na ocenę źródła pochodzenia 
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zakłóceń podczas obracania się wirnika silnika oraz identyfikację kolejnej jej 
harmonicznej. 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że dla pompy pracującej z ustaloną prędkością 
obrotowa wirnika dominujący udział w powstawaniu hałasu oraz drgań pochodzi od 
drugiej częstotliwości harmonicznej pochodzącej od łopatek wirnika. Duży udział tej 
właśnie częstości nakłada się z dziewiątą częstotliwością harmoniczną pochodzącą od 
obrotów wirnika, tj. oddziaływaniem uzwojeń stojana silnika.  
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Rys. 53 Przykładowy przebieg widma w funkcji częstotliwości dla pompy z wirnikiem 
łożyskowanym magnetycznie 
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Rys. 54 Charakterystyki wibroakustyczne rozruchu pompy do prędkości maksymalnych 
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Program badań obejmował również pomiary charakterystyki wibroakustycznej pompy 
w trakcie jej rozruchu. Uzyskane wyniki pozwalają podzielić okres rozruchu pompy na 
trzy następujące etapy: 

Etap I – wzmożony hałas oraz drgania mechaniczne całej pompy pochodzące od drgań 
stojana silnika wraz z cewkami oraz wirnika. Cewki stojana, które wytwarzają wirujące 
pole elektromagnetyczne zaczynają oddziaływać ze znajdującym się w spoczynku 
wewnątrz wirnikiem z magnesami stałymi. Silnik w tym przypadku staje się 
wzbudnikiem drgań mechanicznych. 

Etap II – rozruch wirnika od prędkości 0 do maksymalnych, tj. 5490 rpm. Jak można 
odczytać z przebiegu prędkości obrotowej wirnika, ruch jego nie odbywa się w sposób 
płynny. Zostały zarejestrowane duże, niepożądane skoki prędkości obrotowej 
zachodzące podczas procesu teoretycznie płynnej zmiany prędkości obrotowej. 

Etap III – stabilna praktycznie bezgłośna praca pompy osiowej przy stałej prędkości 
obrotowej wynoszącej 5490 obr/min 

Pompa zaczęła pracować stabilnie powyżej prędkości 2550 rpm, co objawia się 
pojawieniem wyraźnych rzędów wymuszeń czyli występowanie dominujących 
częstotliwości wymuszeń pochodzących od obrotów wirnika. Z analizy nie wynika, żeby 
wirnik podczas pracy ocierał o obudowę pompy. Poza charakterystycznymi 
częstotliwościami pochodzących od obrotów wirnika, nie występują żadne symptomy 
mogące charakteryzować zakłócenia podczas pracy wirnika. 

5.3. Łożyskowanie wirnika 

Łożysko promieniowe 

Poniżej omówiono dwa rodzaje stosowanych łożysk: pasywne i aktywne. 

Pasywne magnetyczne łożysko promieniowe 

Z uwagi na problemy związane z wytwarzaniem odpowiednich magnesów 
pierścieniowych namagnesowanych w kierunku promieniowym, nie projektowano 
pasywnego łożyska magnetycznego. Jednakże w trakcie rozważań nad pasywnym 
łożyskiem promieniowym pod uwagę brano również łożyska elektrodynamiczne, 
jednak ze względu na: 
- problemy technologiczne związane z koniecznością wytworzenia niewielkich 

magnesów pierścieniowych, 
- bardzo duże straty, dochodzące do 50% mocy napędowej, 
- problemy z symulacją stanów elektrodynamicznych, 

nie zdecydowano się na kontynuowanie dalszych prac w tym kierunku. 

Aktywne magnetyczne łożysko promieniowe 

Aktywne magnetyczne łożysko promieniowe może działać zarówno na zasadzie 
przyciągania i odpychania. W toku realizacji zadania nacisk położono na 
zaprojektowanie łożyska przyciągającego. Elementami aktywnymi są cewki 
rozmieszczone na stojanie, które przyciągają pierścień umieszczony na wirniku. 
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Wstępnie zakładano, że pierścień powinien być pierścieniowym magnesem stałym 
namagnesowanym w kierunku promieniowym. Takie łożysko mogłoby generować 
większe siły centrujące wirnik. Problemem okazał się brak możliwości technicznych 
wyprodukowania niewielkiego magnesu pierścieniowego namagnesowanego  
w kierunku promieniowym. 

Postanowiono więc zaprojektować aktywne łożysko promieniowe składające się z: 
- statora, który posiada osiem zębów, 
- zwory magnetycznej umieszczonej na łożyskowanym wirniku, 
- czujnika przemieszczenia, 
- układu sterującego z końcówką mocy. 

Zasada działania łożyska polega na odpowiednim sterowaniu cewek, które przyciągają 
zworę w pożądanym kierunku. W pojedynczym łożysku występuje osiem cewek. 

 
 

Rys. 55 Schemat pojedynczego łożyska promieniowego 

Geometria statora powinna zapewniać jak najmniejsze sprzężenia występujące 
pomiędzy czterema parami cewek. W celu ustalenia parametrów cewek, geometrii 
statora oraz grubości zwory magnetycznej wykonano szereg symulacji numerycznych, 
w toku których badano zależności pomiędzy nimi. 

Podstawowymi parametrami cewki łożyska są: 
- liczba zwojów, 
- grubość drutu, 
- prąd przepływający przez cewkę. 

Podstawowymi parametrami statora są natomiast: 
- rodzaj materiału, 
- grubość statora, 
- geometria zęba statora łożyska, 
- liczba zębów statora łożyska. 

Zworę opisują następujące parametry: 
- rodzaj materiału, 
- średnica wewnętrzna i zewnętrzna zwory. 
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Rys. 56 Przykład wyniku symulacji numerycznej rozkładu pola magnetycznego 
 w łożysku promieniowym 

Wiele z przedstawionych powyżej parametrów ściśle zależy od geometrii wirnika, która 
jest podyktowana wymaganą charakterystyką hydrodynamiczną pompy. 
Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły stworzyć bazę zestawów łożysk, 
które zapewniają wygenerowanie siły mieszczącej się w zakresie 0,1 – 8 [N]. Wartość 
siły przyciągania zależy od głównie od prądu przepływającego przez cewki oraz od 
grubości statora łożyska. Te natomiast zależą od wydajności energetycznej systemu 
zasilania oraz od gabarytów wirnika. 

Poniżej przedstawiono przykład wyników obliczeń dla układu łożyska składającego się 
z następujących elementów: 
- statora, który posiada osiem zębów, 
- zwory o wymiarach Fi18.7/Fi21.5, 
- cewek przez które przepływa prąd o wartości 2A. 
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Rys. 57 Przykład wyniku symulacji numerycznej sił w łożysku promieniowym 

Łożysko osiowe 

W dalszej części omówiono pasywne i aktywne łożyska osiowe. Łożyska pasywne 
stosowano w dwóch konfiguracjach: jako odpychające oraz przyciągające.  

Podczas rozpędzania wirnika pompy wytwarza się różnica ciśnień, która powoduje 
przepływ medium. Podczas przepływu medium generuje się również siła reakcji 
oddziaływująca na wirnik, która działa w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. 
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Aby utrzymać wirnik w niezmiennej pozycji osiowej należy łożyskować wirnik  
w kierunku osiowym. Możliwe jest przy tym wykorzystanie: 
- pasywnego łożyska magnetycznego, 
- aktywnego łożyska magnetycznego, 
- mechanicznego łożyska oporowego, 
- sił łożyskujących wirnik w kierunku osiowym generowanych przez silnik. 

Pasywne magnetyczne łożysko osiowe 

Jednym z badanych łożysk pasywnych było łożysko działające w funkcji odpychania. Na 
drodze symulacji numerycznych wyznaczono charakterystykę łożyska, którą 
przedstawiono poniżej. 

  
Rys. 58 Wygląd i charakterystyka pasywnego łożyska osiowego 

Wnioskiem z przeprowadzonych badań eksperymentalnych jest to, iż pomimo 
prawidłowego spełniania funkcji oporowej, powyższe łożysko nie jest zalecane 
do systemu łożyskowania wirnika pompy wspomagającej serce, gdyż w stanach 
nieustalonych powoduje destabilizację wirnika w kierunku promieniowym, 
prowadząc do jego precesji i kontaktu mechanicznego ze ścianką kanału. 

Oprócz łożyska pracującego w funkcji odpychania, zaprojektowano łożysko pracujące 
na zasadzie przyciągania. Powyższe łożysko składa się z dwóch oddziaływujących na 
siebie magnesów, tj.: 
- Magnes 1 – umieszczonego wewnątrz rdzenia wirnika, 
- Magnes 2 – umieszczonego wewnątrz rdzenia kierownicy. 

 

Rys. 59 Pasywne łożysko osiowe działające w funkcji przyciągania 
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Na drodze symulacji numerycznych wytypowano trzy rodzaje magnesów różniących się 
wymiarami, które pozwalały na osiąganie różnych wartości sił pasywnego łożyska 
osiowego 

 

Rys. 60 Przykładowy wynik symulacji numerycznych pasywnego łożyska osiowego 

Podczas badań eksperymentalnych zauważono, iż magnesy muszą zostać dobrane w 
funkcji przemieszczenia osiowego wirnika, które jest z kolei ściśle związane z: 
- rodzajem silnika, 
- rodzajem wirnika, 
- prędkością obrotową wirnika. 

W toku testów łożyska pasywnego do napędu wykorzystywano silnik typu C9_M6. 
Uzyskanie wyniki prowadzą do konkluzji, iż przedstawione pasywne przyciągające 
łożysko magnetyczne nie powinno być zalecane do zastosowania w aplikacji pompy, 
której prędkość obrotowa jest zmienna w czasie. Łożysko takie natomiast nadaje się do 
zastosowania w pompie, która pracuje ze stałymi obrotami (lub ze stałym 
obciążeniem). Przemieszczenie wirnika w kierunku poosiowym powodowane przez 
zmianę obrotów nie powinno przy tym przekraczać 1mm. 

Negatywne doświadczenia z zastosowaniem pasywnego łożyska osiowego 
umieszczonego w osi wirnika w jego rdzeniu oraz w części rdzenia zespolonej  
z łopatkami kierownic przepływu skłoniły do rozpoczęcia pracy nad zaprojektowaniem 
i skonstruowaniem aktywnego łożyska osiowego. Pojedyncze aktywne łożysko osiowe 
składa się z: 
- cewki, 
- rdzenia ferromagnetycznego, 
- magnesu neodymowego, 
- czujnika, 
- układu sterowania, 
- końcówki mocy. 

W trakcie pracy pompy układ sterowania za pomocą czujnika przemieszczenia 
nadzoruje przemieszczenie wirnika i w razie odstępstwa od zadanej wartości – za 
pomocą cewek oddziaływujących na magnes – koryguje jego położenie. W zależności 
od wykorzystanego silnika, który również umożliwia częściowe łożyskowanie wirnika  
w kierunku osiowym, można dobrać układ cewek i magnesów, które stale utrzymują 
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wirnik w punkcie pracy. W przypadku większych przemieszczeń osiowych możliwe jest 
wspomaganie cewki za pomocą dodatkowego magnesu neodymowego.  
 

  

Rys. 61 Aktywne łożysko osiowe 

Wyniki symulacji numerycznych pozwoliły na wykonanie elementów łożyska osiowego 
oraz wybranie czujnika pola magnetycznego. 

 

Rys. 62 Czujnik pola magnetycznego, cewka z rdzeniem, kierownica, wirnik  
z magnesami napędowymi oraz magnesem łożyska osiowego 

Badania łożyska osiowego umieszczonego w modelu pompy rozpoczęto od skalowania 
układu "czujnik-magnes" mającego na celu stworzenie algorytmu do określania 
przemieszczenia poosiowego wirnika, który jest zaopatrzony w magnes umieszczony 
od strony czoła. Po uruchomieniu aktywnego łożyska osiowego zauważono, iż układ 
działa poprawnie na wirnik, który porusza się z prędkością ok. 4000 obr/min. Przy 
zwiększaniu prędkości obrotowej wirnik przemieszczał się w kierunku poosiowym, nie 
pozwalając układowi aktywnemu na pozycjonowanie go w punkcie pracy.  

Uzyskane wyniki różnią się znacząco od wyliczonych. Powodem tych rozbieżności 
wyników może być: 
- minimalna precesja, która powoduje, że czoło magnesu nie pozostaje równoległe do 

czoła czujnika, co powoduje zakłócenia pomiaru przemieszczenia wirnika oraz 
niewłaściwą odpowiedź układu sterowania, 

- nieprawidłowe własności magnetyczne magnesu odbiegające od podanych przez 
producenta. 
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O ile jakość odpowiedź układu sterowania może zostać poprawiona poprzez jego 
dostrojenie, które pozwoli na uwzględnienie wpływu precesji na pomiar odległości 
pomiędzy czołami czujnika i magnesu, o tyle zwiększenie siły oddziaływania wymaga 
zmiany geometrii magnesu umieszczonego wewnątrz wirnika. 

Pomimo znacznych różnic w sile oddziaływania łożyska na wirnik, układ pomiaru 
przemieszczenia osiowego wirnika działa poprawnie i pozwala na wykonanie analizy 
pracy wirnika. Jak pokazuje doświadczenie układ pozwala nie tylko wykryć 
przemieszczenie osiowe wirnika ale również niepożądane ruchy precesyjne wirnika. 
Układ wymaga dopracowania, jednak zasadność stosowania aktywnego łożyska 
osiowego w pompie wspomagającej serce wydaje się być potwierdzona. 

6. Charakterystyki przepływowe pomp wykonanych z materiałów 
biozgodnych 

Omówione powyżej: opracowanie geometrii elementów pompy, zaprojektowanie, 
wykonanie i eksperymentalne sprawdzenie bezkontaktowego układu napędowo-
łożyskującego pompy, opracowanie i wdrożenie technologii wykonania pomp  
z materiałów biozgodnych, wykonanie modeli funkcjonalnych pompy  
i przeprowadzanie ich badań umożliwiły realizację kolejnego etapu badań. Jego celem 
było eksperymentalne badanie przepływu w zmiennych warunkach in vitro dla różnych 
wariantów prototypu pompy wykonanych z materiałów biozgodnych. Etap ten 
poprzedzał bezpośrednio badania in vitro wariantów pomp w kontakcie z krwią 
omówione również w rozdziale 21. 

 

Rys. 63 Widok stanowiska badawczego 

W celu ustalenia charakterystyk pracy dla poszczególnych wariantów pompy osiowej 
wspomagającej lewą komorę serca przeprowadzono badania przepływu w zmiennych 
warunkach ciśnienia i przepływu, przy stałym napięciu zasilającym. Do badań 
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wykorzystano modele pompy osiowej w skali 1:1 wykonane ze stopu tytanu metodą 
wydruku przestrzennego. 

Wlot jak i wylot pompy zaopatrzone były w kolana o kącie 90 oraz króćce 
umożliwiające montaż węży TYGON doprowadzających i odprowadzających czynnik 
roboczy, tj. wodny roztwór gliceryny o lepkości 3,5 cP. 

Wartość oporu hydraulicznego działającego na pracujący wirnik regulowano za pomocą 
zaworu kulowego umieszczonego od strony wylotowej pompy. Zakres zmian wartości 
tego parametru ograniczony był przekroczeniem położenia równowagi przez wirnik 
oraz możliwą, maksymalną do uzyskania wartością ustaloną przy całkowitym 
zamknięciu zaworu dla poszczególnych wariantów pompy. Dolną granicę równoważną 
z minimalną wartością wygenerowanego ciśnienia warunkowały możliwości osiągnięcia 
położenia równowagi wirnika dla najmniejszych prędkości obrotowych dla określonego 
wariantu pompy. Wydatek zależy również od osiąganych prędkości obrotowych 
wirnika, kontrolowano ustawieniem wartości maksymalnej liczby obrotów za pomocą 
sterownika silnika bezszczotkowego. 

W trakcie eksperymentu mierzono wydatek pompy oraz pokonywaną przez pompę 
średnią różnicę ciśnienia przy zadanych i zmienianych w określonym zakresie 
wartościach prędkości obrotowej wirnika. Dodatkowo mierzono wartość napięcia 
zasilania oraz prąd pobierany przez silnik i sterownik. 

Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów pompy: 
- wersja referencyjnej, określanej symbolem K5, wykorzystującej łożyskujące działanie 

silnika, 
- wersji przystosowanej do montażu dodatkowego osiowego łożyska aktywnego, 

oznaczone symbolem K10. 

Uzyskane charakterystyki przepływowe pomp zestawiono w tabelach poniżej. 

Charakterystyka pompy K5 z kierownicami przepływu na wylocie z pompy. 

obroty 
zadane 

[obr./min] 

obroty 
uzyskane 

[obr./min] 

napięcie 
[V] 

prąd [A] moc [W] 
różnica 

ciśn. [kPa] 
przepływ 
[l/min] 

5000 

5074 20 0,44 8,8 7,2 5,15 

4915 20 0,38 7,6 7,7 4,15 

5054 20 0,45 9 9,8 1,45 

5500 

5434 20 0,65 13 7,6 5,35 

5680 20 0,78 15,6 9 4,75 

5694 20 0,91 18,2 11 3,45 
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Charakterystyka pompy K10 z kierownicami pozbawionymi rdzenia 

obroty 
zadane 

[obr./min] 

obroty 
uzyskane 

[obr./min] 

napięcie 
[V] 

prąd [A] moc [W] 
różnica 

ciśn. [kPa] 
przepływ 
[l/min] 

4800 

4915 20 0,39 7,8 8,2 4,15 

4955 20 0,44 8,8 9 3,45 

4995 20 0,48 9,6 9,8 2,25 

4975 20 0,57 11,4 10,7 0,6 

5000 

5034 20 0,41 8,2 8,15 4,65 

5094 20 0,46 9,2 9,35 3,9 

5114 20 0,53 10,6 10 3 

5094 20 0,63 12,6 10,65 1,15 

5200 

5234 20 0,43 8,6 8,3 5,4 

5234 20 0,45 9 8,65 5,15 

5294 20 0,52 10,4 9,55 4,52 

5274 20 0,63 12,6 10,45 3,4 

5234 20 0,74 14,8 10,95 1,9 

5500 

5414 20 0,51 10,2 9,2 5,5 

5454 20 0,57 11,4 9,75 5 

5394 20 0,69 13,8 10,35 4,2 

5700 
5574 20 0,59 11,8 9,6 5,5 

5574 20 0,74 14,8 10,25 5 

Charakterystyka pompy K10 z kierownicami zaopatrzonymi w rdzeń 

obroty 
zadane 

[obr./min] 

obroty 
uzyskane 

[obr./min] 

napięcie 
[V] 

prąd [A] moc [W] 
różnica 

ciśn. [kPa] 
przepływ 

[l/min] 

5000 
4935 20 0,4 8 9,4 3 

4975 20 0,47 9,4 10,7 1,3 

5200 
5174 20 0,41 8,2 9 4,65 

5174 20 0,46 9,2 10 3,85 

5300 

5314 20 0,48 9,6 10 4,45 

5334 20 0,54 10,8 10,75 3,95 

5274 20 0,67 13,4 12,1 2,1 

5500 

5434 20 0,48 9,6 9,25 5,95 

5494 20 0,51 10,2 9,6 5,4 

5474 20 0,55 11 10,25 4,85 

5434 20 0,6 12 11,6 3,5 

Pompa K10 pozwala uzyskać punkt pracy (10 kPa, 3 dm
3
/min) dla prędkości obrotowej 

wirnika wynoszącej ok. 5100 obr/min przy poborze mocy na poziomie ok. 9W. Obie 
badanie pompy pracowały bezgłośnie podczas wielogodzinnych testów. 
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7. Badania biologiczne prototypu pompy osiowej do wspomagania serca 

Uzyskane i przedstawione powyżej rezultaty zadań badawczych stanowią racjonalną 
podstawę do rozpoczęcia programu badań biologicznych pomp osiowych 
opracowanych w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w ramach Programu Polskie 
Sztuczne Serce. Pilotażowe badania trombogenności i hemolizy wirowych pomp 
osiowych przeprowadzono w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa 
Religi w Zabrzu. Omówienie wyników tych badań znajduje się w Rozdziale 21. Wśród 
konkluzji prowadzący badania zawarł stwierdzenie, iż dla poprawnej oceny właściwości 
hemolitycznych pomp należy przeprowadzić ich dodatkowe badania w jednakowych 
warunkach hemodynamicznych, zgodnie z zaleceniami ASTM. 

7.1. Ocena własności hemolitycznych pompy osiowej 

Badanie to dla pompy oznaczonej symbolem K5 przeprowadzono w Katedrze  
i Zakładzie Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako medium krążące 
użyto krew wieprzową pobraną od dawcy 140 minut przed rozpoczęciem próby 
badawczej, a którą do momentu wypełnienia układu przechowywano  
w termoizolacyjnym pojemniku, zapewniając środowisko temperaturowe określone 
normą. 

Przed rozpoczęciem próby, która zgodnie z normą ASTM trwa 6 godzin, układ 
wypełniono roztworem soli fizjologicznej, a następnie odpowietrzono, bez 
wcześniejszego uruchomienia pompy. Układ wypełniono krwią stosując pompę 
infuzyjną, która miała na celu przetoczyć medium z pojemników transportowych  
w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo powstania zjawiska hemolizy. Na 
wylocie pompy infuzyjnej umieszczono filtr stosowany podczas transfuzji krwi. 

 

Rys. 64 Pompa infuzyjna zastosowana do wypełnienia układu krwią 

Podczas badania monitorowano temperaturę wody w łaźni wodnej, w której 
umieszczono rezerwuar układu oraz wartość ciśnienia na wlocie i wylocie z pompy. 
Próbki do badań laboratoryjnych pobierano po rozpoczęciu każdej kolejnej godziny 
pracy pompy. Dokonano również trzech pomiarów kontrolnych parametrów 
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morfologicznych krwi wolnostojącej, która w przeciwieństwie do tej krążącej 
przechowywana była w środowisku charakteryzującym się dostępem do tlenu. 

Zgodnie z zaleceniami normy podczas próby badawczej monitorowano podstawowe 
parametry morfologiczne krwi, jak również poziom pH, glukozy oraz zawartość kwasu 
mlekowego. Ze względu na nieprawidłowo pobraną pierwszą próbkę do badań 
morfologicznych, (przed wprowadzeniem medium do układu – tabela poniżej., czas 
pomiaru -120) wyniki pomiaru odrzucono, a jako parametry początkowe krwi uznano 
te zarejestrowane po upływie 10 min od uruchomienia urządzenia. 

Wyniki badań morfologicznych oraz poziomu wolnej hemoglobiny krwi krążącej  
w układzie badawczym przedstawiono w tabeli poniżej. 

TYP 
czas 

pomiaru 
nr 

pomiaru 
badanie wynik jednostka 

K
re

w
 k

rą
żą

ca
 

-120 1A 

hemoglobina 70,0 g/l 

krwinki czerwone 4,01 T/l 

hematokryt 24,0 % 

MCV 59,9 fl 

MCH 17,5 pg 

MCHC 29,2 g/dl 

RDW 17,7 % 

płytki krwi 320 G/l 

MPV 9,4 fl 

krwinki białe 14,77 G/l 

wolna hemoglobina 0,32 g/l 

glukoza brak mg/dl 

kwas mlekowy brak mmol/l 

pH brak [-] 

10 1B 

hemoglobina 138 g/l 

krwinki czerwone 7,59 T/l 

hematokryt 45 % 

MCV 59,3 fl 

MCH 18,2 pg 

MCHC 30,7 g/dl 

RDW 18,9 % 

płytki krwi 106 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 7,04 G/l 

wolna hemoglobina 0,28 g/l 

glukoza brak mg/dl 

kwas mlekowy brak mmol/l 
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70 1C 

hemoglobina 136 g/l 

krwinki czerwone 7,65 T/l 

hematokryt 45,6 % 

MCV 59,6 fl 

MCH 17,8 pg 

MCHC 29,8 g/dl 

RDW 17,9 % 

płytki krwi 106 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 7,13 G/l 

wolna hemoglobina brak g/l 

glukoza brak mg/dl 

kwas mlekowy brak mmol/l 

      

130 1D 

hemoglobina 138 g/l 

krwinki czerwone 7,58 T/l 

hematokryt 46,1 % 

MCV 60,8 fl 

MCH 18,2 pg 

MCHC 29,9 g/dl 

RDW 19,1 % 

płytki krwi 110 G/l 

MPV - fl 

krwinki białe 6,88 G/l 

wolna hemoglobina 0,52 g/l 

glukoza 87 mg/dl 

kwas mlekowy 7,3 mmol/l 

pH 7,28 [-] 

190 1E 

hemoglobina 136 g/l 

krwinki czerwone 7,68 T/l 

hematokryt 46,6 % 

MCV 60,7 fl 

MCH 17,7 pg 

MCHC 29,2 g/dl 

RDW 18,0 % 

płytki krwi 109 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 6,98 G/l 

wolna hemoglobina 0,58 g/l 
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glukoza 83 mg/dl 

kwas mlekowy 6,7 mmol/l 

pH 7,266 [-] 

250 1F 

hemoglobina 138 g/l 

krwinki czerwone 7,54 T/l 

hematokryt 46,2 % 

MCV 61,3 fl 

MCH 18,3 pg 

MCHC 29,9 g/dl 

RDW 19,0 % 

płytki krwi 115 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 6,68 G/l 

wolna hemoglobina 0,57 g/l 

glukoza 82 mg/dl 

kwas mlekowy 7,0 mmol/l 

pH 7,3 [-] 

310 1G 

hemoglobina 136 g/l 

krwinki czerwone 7,68 T/l 

hematokryt 47,4 % 

MCV 61,7 fl 

MCH 17,7 pg 

MCHC 28,7 g/dl 

RDW 18,3 % 

płytki krwi 123 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 6,87 G/l 

wolna hemoglobina 0,61 g/l 

glukoza brak mg/dl 

kwas mlekowy brak mmol/l 

370 1H 

hemoglobina 136 g/l 

krwinki czerwone 7,66 T/l 

hematokryt 47,8 % 

MCV 62,4 fl 

MCH 17,8 pg 

MCHC 28,5 g/dl 

RDW 18,3 % 

płytki krwi 107 G/l 

MPV brak fl 
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krwinki białe 6,75 G/l 

wolna hemoglobina 0,58 g/l 

glukoza 78 mg/dl 

kwas mlekowy 7,1 mmol/l 

pH 7,231 [-] 

730 1I 

hemoglobina 136 g/l 

krwinki czerwone 7,72 T/l 

hematokryt 51,3 % 

MCV 66,5 fl 

MCH 17,6 pg 

MCHC 26,5 g/dl 

RDW 18,6 % 

płytki krwi 125 G/l 

MPV brak fl 

krwinki białe 6 G/l 

wolna hemoglobina 0,7 g/l 

glukoza 67 mg/dl 

kwas mlekowy 8 mmol/l 

Na podstawie pomiaru zawartości wolnej hemoglobiny i hematokrytu, zmiennej 
objętości medium krążącego oraz stałego wydatku przepływu równego 5dm

3
/min 

obliczono indeks wolnej hemoglobiny (NIH), będący parametrem umożliwiającym 
porównanie urządzeń pod względem ich własności hemolitycznych, określony wzorem: 
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Określenie ubytku krwi podczas poboru próbek badawczych 

Objętość medium 

liczba próbek na 1 pomiar 4 szt. 

liczba pobrań 7 szt. 

objętość jednej próbki 4 ml 

objętość krwi pobrana z układu do badań 112 ml 

objętość krwi usunięta z układu przed 
pobraniem próbki (na 1 badanie) 

5 ml 

całkowita objętość krwi usunięta z układu 
przed pobraniem próbki 

35 ml 

całkowity ubytek krwi z układu 147 ml 

ubytek krwi podczas jednego poboru próbki 21 ml 

Zmiana objętości medium podczas trwania próby 

czas 
pomiaru 

[min] 

objętość 
medium po 

pobraniu próbki 
[ml] 

objętość medium 
po pobraniu 

próbki [l] 

10 1060,19 1,06 

70 1039,19 1,04 

130 1018,19 1,02 

190 997,19 1,00 

250 976,19 0,98 

310 955,19 0,96 

370 934,19 0,93 

730 913,19 0,91 

Całkowita objętość układu pomiarowego wyniosła 1060.19 ml. 

Na podstawie cogodzinnych pomiarów wolnej hemoglobiny określono chwilowe 
wartości indeksu NIH, dzięki czemu możliwa jest ocena jego przebiegu w czasie. 
Końcowa wartość indeksu wolnej hemoglobiny (po sześciu godzinach pracy pompy) 
potwierdza wyniki badań przeprowadzonych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu (Rozdział 21) i wynosi 7,9*10

-3
g/100l. Wynik 

potwierdza czterokrotnie mniejszy stopień zjawiska hemolizy towarzyszący pracy 
prototypu modelu K5 pompy osiowej aniżeli pompy BPXP-80/Medtronic, będącej 
pompą referencyjną do badań własności hemolitycznych, stosowanej klinicznie. 

Kontrola poziomu wolnej hemoglobiny w surowicy krwi podczas próby badawczej 
pozwoliła określić szybkość jego narastania oraz wyznaczyć stopień intensywności 
zjawiska hemolizy. Miarę intensywności tego procesu przedstawia wykres zmian NIH. 
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Rys. 64 Przebieg zmiany indeksu wolnej hemoglobiny (NIH) 

U zdrowego człowieka, każdego dnia ok. 1% krwinek czerwonych ulega zniszczeniu 
(lizie) przez układ fagocytarny (śledziona i wątroba), uwalniając tym samym 
hemoglobinę. Na podstawie wyników badań morfologicznych określono stopień 
hemolizy krwi krążącej w układzie zamkniętym, w którym przepływ wymuszony był 
pracą wariantu K5 prototypu pompy osiowej, i szacuje się go na ok. 0,45%. Pewien 
wpływ na hemolizę maja również okoliczności towarzyszące badaniu. Wśród czynników 
nie będących w związku z działaniem pompy, wpływających na taki wynik hemolizy 
wymienić należy: 
- czynności towarzyszące napełnianiu układu badawczego, 
- temperaturę, 
- kształt obwodu układu (przejściówki o zmiennej średnicy kanałów, kąt połączenia 

rezerwuaru z kanałami); 
- zmianę stanu powierzchni wewnętrznej kanałów powstałą w wyniku długotrwałego 

zamknięcia światła przy użyciu kleszczy. 

 

Rys. 65 Tempo uwalniania hemoglobiny 

7.2 Analiza histopatologiczna 

Wstępną analizę histopatologiczną osadów w pompach testowanych w Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu przeprowadził  
dr Adam Nałęcz z Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Stomatologicznym GUMED. Wyniki analizy są następujące. 
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1K (kierownica pompy nr 1 po 2 godz. pracy): 

  

  

 

Mikrofotografie przedstawiają elementy 
skrzepliny z nagromadzeniem komórek 
olbrzymich wielojądrowych (są to komórki 
żerne typu makrofaga, tworzące się in vivo 
między innymi wokół fragmentów ciała 
obcego, które na tych fotografiach nie są 
widoczne). Dodatkowo na mikrofotografiach 
zwraca uwagę mobilizacja neutrofili. Te obraz 
należy także interpretować jako wykładnik 
cytologiczny odczynu zapalnego. 

4W (wirnik pompy nr 4 po 5 godz. pracy): 
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Mikrofotografie przedstawiają elementy skrzepliny z cechami mobilizacji neutrofili oraz liczne 
drobiny ciał obcych (czarne strąty oraz szarawe, półprzezroczyste strąty). Nie stwierdza się 

komórek olbrzymich wielojądrowych. 

3K (kierownica pompy nr 3 po 2 godz. pracy): 

  

Mikrofotografie przedstawiają elementy skrzepliny bez identyfikowalnych ciał obcych, bez 
obecności komórek olbrzymich wielojądrowych z umiarkowaną mobilizacją neutrofili. 

1W (wirnik pompy nr 1 po 2 godz. pracy): 

  

Mikrofotografie przedstawiają bardzo liczne drobiny ciał obcych otoczone przez pozostałości 
skrzepliny bez zachowanych komórek żernych lub neutrofili. 
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8. Podsumowanie 

Stan zaawansowania prac badawczych oraz ich dotychczasowy przebieg przedstawia 
się w skrócie następująco: 

1. Zaproponowano i opracowano założenia oraz wstępny projekt pompy osiowej  
o innowacyjnej geometrii wirnika oraz układach: napędowym pompy i łożyskującym 
wirnik. Założono, że wirnik pompy będzie napędzany i utrzymywany w pozycji roboczej 
w sposób bezkontaktowy, właściwy dla wszczepialnych pomp osiowych 
wspomagających serce III generacji. Podstawową przesłanką projektową było 
opracowanie pompy jak naśmiej inwazyjnej w stosunku do krwi, czego wyrazem były: 
- redukcja prędkości obrotowej wirnika pompy w stosunku do rozwiązań 

referencyjnych, 
- znacząca redukcja wielkości obszarów przepływu, w których na komórki krwi może 

działać nadmiernie duże naprężenie mechaniczne - celem obniżenia ryzyka 
hemolizy, 

- uzyskanie pompy, w której przepływ będzie wolny od oderwań i obszarów lokalnego 
zastoju sprzyjających wykrzepianiu krwi, 

- utrzymanie prostoty konstrukcji, budowy i sterowania pompy celem zwiększenia jej 
niezawodności. 

Istotnym kryterium projektowym było utrzymanie kosztów wytwarzania pompy na 
racjonalnym poziomie. 

2. Po wstępnym zaprojektowaniu geometrii elementów generujących i kształtujących 
przepływ w pompie wykonano serię obliczeń numerycznych przepływu. Analiza objęła 
pole prędkości przepływu, pole ciśnienia oraz rozkłady naprężeń mechanicznych na 
powierzchniach opływanych elementów pompy jak i w objętości domeny 
przepływowej. Cykl obliczeń numerycznych objął 7 kolejno modyfikowanych 
wariantów pompy, tak by osiągnąć właściwe urządzeniom typu LVAD parametry  
i cechy przepływu, zachowując jednakże wszystkie przyjęte na początku procesu 
projektowego założenia konstrukcyjne i funkcjonalne. 

3. Przeprowadzono badania eksperymentalne in vitro modeli pomp celem wykazania 
poprawności wyznaczenia charakterystyk przepływowych. Eksperymenty zrealizowano 
dla modeli wykonanych w dwóch skalach (1:1 i 3:1). Wyniki eksperymentów 
potwierdziły zdolność osiągania wydatków przepływu oraz przyrostu ciśnienia przez 
pompę wymaganych dla wszczepialnych urządzeń LVAD. 

4. Zaprojektowano, wykonano i przetestowano szereg wariantów bezszczotkowego 
silnika prądu stałego w wirnikiem wyposażonym w magnesy ziem rzadkich oraz 
bezkontaktowego układu łożyskującego i pozycjonującego wirnik pompy. 

5. Wykonano serię modeli pomp do badań in vitro w technologii wytwarzania 
addytywnego, metodą laserowego lub elektronowego spiekania proszków stopów 
tytanu. Modele pomp wykonywano zarówno z żywicy jak i z tytanu (stopu 
biozgodnego). W rezultacie uzyskanie pierwszy modelu pompy mogący pracować  
w sposób stabilny w kilkunastotygodniowym teście. 
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6. Wykonano partię modeli pomp umożliwiających przeprowadzenie pilotażowych 
badań trombogenności i hemolizy w warunkach in vitro (test Schimy). Części pompy 
pozostające w kontakcie z krwią wykonano z tytanu technologią hybrydową, łączącą 
następujące techniki: 
- SLM (Selective Laser Melting) lub alternatywnie EBM (Electron Beam Melting) do 

wyrobu wirnika i sekcji kierownic przepływu, 
- AFM (Abrasive Flow Machining) - do wstępnej obróbka przetłoczno-ścierna 

powierzchni wirnika i kanałów z kierownicami przepływu, 
- obróbki skrawaniem kanału pompy, zewnętrznego płaszcza wirnika i gniazd 

montażowych magnesów trwałych układu napędowo-łożyskującego, 
- spawania laserowego elementów wirnika, 
- polerowania mechanicznego i ręcznego powierzchni wirnika i kanałów 

przepływowych. 

7. Zoptymalizowano silnik pompy pod względem energetycznym. Wytworzono  
i testowano szereg układów napędowo - łożyskujących wirnik pompy. 

W efekcie opracowano i wytworzono 4 funkcjonalne modele pomp, które spełniają 
wyjściowe założenia projektowe, lecz różnią się konfiguracją wirnika i kierownic 
przepływu. Wyniki pilotażowych testów Schimy oraz badań hemolizy, zarówno  
z wykorzystaniem krwi wieprzowej jak i ludzkiej, którym poddane zostały wszystkie 
cztery warianty pompy nie stwarza przesłanek dyskwalifikujących ich zastosowanie 
jako urządzeń LVAD, natomiast daje podstawę do rozpoczęcia kolejnego etapu prac 
tzn. badań in vivo na modelu zwierzęcym. 

Podziękowania 

Szczególne podziękowania należą się kierownictwu i personelowi Pracowni Sztucznego 
Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Zespół 
Pracowni z niezwykłą życzliwością i otwartością współpracował z autorami rozdziału  
w trakcie realizacji zadań badawczych Programu Polskie Sztuczne Serce. 

Autorzy składają również podziękowania za pomoc w realizacji projektu kierownictwu 
Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMED, Katedry i Zakładu 
Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz GS Samopomoc Chłopska Ubojni  
w Skarszewch, dr. Adamowi Nałęczowi z Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMED,  
a także Stanisławowi i Markowi Sobiszom oraz Piotrowi Woźniakowi. 
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1. Wstęp 

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku wirowe pompy wspomagania 
serca, w sposób szczególny wpisały się w rozwój medycyny związanej ratowaniem życia 
pacjentów z niewydolnością układu krwionośnego. Szybki rozwój tych urządzeń na 
świecie spowodowany został przede wszystkim ogromnym postępem 
technologicznym. Obecnie liczba implantacji pomp wirowych o niepulsacyjnym 
charakterze generowanego przepływu liczona jest w dziesiątkach tysięcy. Rynek pomp 
pulsacyjnych natomiast zawęził się do kilkuprocentowego udziału.  

Rozwój technologii nie był jednak jedynym czynnikiem wzrostu liczby implantacji pomp 
wirowych. Do głównych powodów zalicza się przede wszystkim korzyści związane 
z zaletami tego rodzaju urządzeń, stosowanych u pacjentów z zaawansowaną 
przewlekłą niewydolnością układu krążenia.  Jedną z podstawowych korzyści pomp 
wirowych jest ich wysoka sprawność sięgająca nawet do 40% - podczas gdy sprawność 
maksymalna pomp pulsacyjnych nie przekracza kilku procent. Fakt ten oznacza 
znacznie dłuższą pracę pompy wirowej zasilanej z mniejszych akumulatorów 
a w konsekwencji większą mobilność pacjenta. Wysoką sprawność pompy osiąga się 
dzięki zwartości konstrukcji. Na małym obszarze dochodzi do przemiany energii 
elektrycznej w mechaniczną wirnika i hydrodynamiczną krwi. Wirnik pompy, element 
wymuszający przepływ krwi, jest jednocześnie rotorem silnika napędzającego pompę. 
Elementy napędu, cewki z rdzeniami i elektronika umieszczane są w kompaktowej 
obudowie pompy.  Ze zwartością konstrukcji powiązana jest jeszcze jedna istotna 
korzyść pomp wirowych a mianowicie możliwość ich miniaturyzacji. Małych rozmiarów 
pompa pozwala na zmniejszenie inwazyjności umieszczenia jej w ciele pacjenta. 
Umożliwia to maksymalne zbliżenie urządzenia do serca a nawet częściowo 
wszczepienie pompy w mięsień lewej lub prawej komory serca oraz minimalizuje 
traumatyzację tkanek i wewnętrznych narządów. Kolejnym atutem systemu 
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wspomagania serca opartego o wirową pompę jest konstrukcja układów sterowania. 
Zadanie to realizowane jest poprzez wymuszanie odpowiednich prędkości obrotowych 
wirnika pompy, który napędzany jest bezsensorowym, bezszczotkowym silnikiem 
prądu stałego (BLDC – brushless DC motor) którego rotor jest zintegrowany z wirnikiem 
pompującym krew. Sterownik takiego silnika można zmieścić na małej płytce 
drukowanej. 

 

 Wykres  1 : Wzrost liczby implantacji wirowych pomp wspomagania serca  
na świecie w zestawieniu z pompami o pulsacyjnymi (Fifth INTERMACS annual report: 

Risk factor analysis from more than 6,000 mechanical circulatory support patients 
Publication: The Journal of Heart and Lung Transplantation, Publisher: Elsevier Date: 

February 2013) 

Dla pomp odśrodkowych stosowane są zakresy prędkości wirowania od około 2000 
obr/min do max 6000 obr/min. Dla pomp osiowych stosowane są wyższe prędkości 
obrotowe, o wartościach dochodzących nawet do kilkunastu tysięcy obrotów na 
minutę. Sprawność pracy pompy wyznaczana jest przez pomiar mocy elektrycznej 
niezbędnej dla pracy pompy.  Dla kontroli wydajności pomp wirowych, w komercyjnie 
dostępnych pompach zazwyczaj wykorzystywane są zaawansowane algorytmy 
estymacji przepływu krwi wytwarzanego przez pompę z analizy mocy elektrycznej 
i prędkości obrotowej (HeartWare®, HeartMate II), ale stosowane są również 
wszczepialne ultradźwiękowe sondy przepływu (Hear Assist® 5). W poniższym artykule 
omówione zostaną etapy konstrukcyjne opracowania prototypu polskiej wirowej 
pompy wspomagania serca ReligaHeart –ROT 

2. Założenia eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy ReligaHeart ROT 

W pierwszym etapie procesu konstruowania wirowej wszczepialnej pompy 
wspomagania serca opracowano założenia konstrukcyjne oraz określono parametry 
urządzenia, które są ściśle powiązane z warunkami eksploatacyjnymi pompy 
i z specyficznym środowiskiem jej pracy, jakim jest organizm ludzki oraz pompowane 
medium - krew.  Założenia i parametry pompy wspomagania opracowano na 
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podstawie doświadczeń medycznych w stosowaniu komercyjnie dostępnych wirowych 
pomp wspomagania serca oraz studiów literaturowych. Ze względu na 
wielopłaszczyznową problematykę wynikającą ze złożoności konstrukcji założenia 
konstrukcyjne podzielono na kilka głównych tematów zadań. Realizacją tych zadań 
zajęły się zespoły specjalizujące się w danej dziedzinie.  

2.1. Założenia materiałowe.  

W konstrukcji urządzenia, które przez długi okres czasu będzie miało bezpośredni 
kontakt z tkankami wewnętrznymi i krwią, muszą zostać wykorzystane materiały 
i powłoki w pełni biozgodne, o bardzo ograniczonym działaniu hemolitycznym 
i trombogenym.   Głównymi wykorzystanymi w konstrukcji pompy materiałami 
powinny być: związki tytanu, polimerów np. PEEK (Polieteroketon) oraz kompozytów.  

2.2. Termiczne.  

Energia cieplna emitowana przez pracującą pompę nie powinna prowadzić do 
przegrzewania tkanek i narządów wewnętrznych przylegających do niej oraz 
przepływającej krwi. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wysoko 
sprawnego układu napędowego oraz silnika z odpowiednim algorytmem sterownia.  

2.3. Geometryczne.  

Kształt i wymiary urządzenia powinny w sposób minimalny ingerować w ciągłość 
tkanek wewnętrznych i rozłożenie narządów wewnętrznych pacjenta. Urządzenie 
powinno posiadać obłe kształty i być maksymalnie zminiaturyzowane.  

2.4.  Dynamiczne. 

Należy zapewnić zminimalizowanie drgań pracującego urządzania ze względu na 
bezpieczeństwo pracy pompy oraz komfort pacjenta. Napęd pompy musi się 
charakteryzować małymi wahaniami generowanego momentu obrotowego. Dla 
zrealizowania tego założenia bardzo ważne jest dobre wyważenie pompy wirnika 
i odpowiednia konstrukcja silnika i algorytm sterowania wirnika pompy.  

2.5. Mechaniczne. 

Konstrukcja powinna zostać wyposażona w elementy mechaniczne, które pozwolą na 
szybką, łatwą i bezpieczną implantacje pompy. Ułożenie pompy wewnątrz ciała 
pacjenta powinno być jak najbardziej anatomiczne. Wlot układu przepływowego 
pompy będzie podłączony przez specjalnej konstrukcji port do koniuszka lewej i/lubi 
ściany prawej komory serca a wylot z pompy poprzez graft naczyniowy wszyty do aorty 
i/lub tętnicy płucnej. Przewody elektryczne, które będą łączyły pompę ze sterownikiem 
umieszczonym poza organizmem pacjenta, muszą być zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zalaniem i przełamaniem a złącza elektryczne zabezpieczone przed 
niekontrolowanym rozłączeniem.  

2.6. Właściwości Hydrodynamiczne. 

Konstrukcja układu przepływowego pompy musi zapewnić odpowiedni zakres 
przepływów i ciśnień, zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem układu krwionośnego 
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pacjenta.  Zakres wydajności pompy powinien wynosić co najmniej od 2 do 8 l/min 
przy ciśnieniach do 250 mmHg.  

2.7. Hemokompatybilność.  

Tym zagadnieniem określane jest bezpieczeństwo pracy pompy z punktu widzenia jej 
oddziaływania na właściwości biologicznych krwi. Kolosalne znaczenie dla pompy krwi 
ma jakość generowanego przepływu w aspekcie mikro obszarów, szczelin pomiędzy 
wirującymi ściankami wirnika a obudową pompy jak i w całym systemie kanałów 
hydraulicznych, spiralnego kanału pompy i łopatek wirnika. W tym celu w założeniach 
konstrukcyjnych przyjęto, że należy wyeliminować miejsca, w których może dochodzić 
do wykrzepiania krwi, czyli przestrzeni o bardzo małym natężeniu przepływu krwi. 
Miejscami szczególnie zagrożonymi w pompach odśrodkowych są rejony łożysk 
podpierających wirnik w jego osi. Dlatego rozwój pomp wirowych zmierza w kierunku 
konstrukcji z wirnikami swobodnie dryfującymi w przestrzenia pompy, bez podparcia 
łożyskami mechanicznymi. Należy również zminimalizować obszary, w których składniki 
morfotyczne krwi narażone są na niszczące naprężenia ścinające wynikające z dużych 
lokalnych różnic prędkości przepływu, jak i naprężenia wynikające z ukształtowania 
geometrycznego kanałów i kształtu łopatek pompy oraz szczelin pomiędzy wirującymi 
tarczami wirnika a obudową pompy.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pompy należało opracować system 
zawieszenia i łożyskowania wirnika. Istotnym założeniem konstrukcyjnym, dla 
bezpieczeństwa pracy pompy, jest nie dopuszczenie do mechanicznego kontaktu 
wirującego wirnika z obudową pompy. Kontakt taki powodowałby niszczenie 
elementów morfotycznych krwi i elementów konstrukcyjnych pompy – powodującego 
kolejne lokalne obszary niszczenia elementów morfotycznych krwi.  W opracowanej 
konstrukcji pompy wirowej wykorzystano hybrydowy system lewitacji wirnika 
połączonych łożysk magnetycznych i hydrodynamicznych.  

 

Rysunek 1. Zestawienie problemów konstrukcyjnych w procesie opracowywania 
wirowej pompy wspomagania serca Religa Heart®-ROT 
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Realizacja procesu opracowania konstrukcji tego typu pomp wymaga koordynacji 
i integracji wielu wyspecjalizowanych zespołów konstruktorskich. Dla osiągnięcia 
sukcesu istotne jest zrównoleglenie prac i ciągły przepływ informacji pomiędzy 
zespołami. Istotne jest przeprowadzanie walidacji poszczególnych metod 
konstruktorskich, obliczeniowych w eksperymencie fizycznym. Na każdym etapie 
procesu konstrukcyjnego powinny być przeprowadzane badania fizyczne w celu 
weryfikacyjne osiągnięcia założeń dla poszczególnych elementów jak i całych zespołów. 
Jednym z pierwszych etapów było opracowanie układu przepływowego pompy – 
układu odpowiedzialnego za wytwarzanie przepływu krwi w pompie. 

3. Badania numeryczne charakterystyk pompy odśrodkowej do 
wspomagania pracy serca 

W procesie projektowania układu przepływowego pompy odśrodkowej, przeznaczonej 
do wspomagania serca, obok uzyskiwania przez nią optymalnych parametrów pracy, 
które nazywamy też nominalnymi, należy uwzględnić specyfikę pompowanej cieczy. 
Krew ludzka składa się z osocza, stanowiącego 55% jej objętości i zawieszonych w niej 
elementów morfotycznych, wśród których są żywe komórki o specyficznym 
ograniczonym metabolizmie, spełniające określone funkcje w procesie hemostazy. Ich 
uszkodzenia mechaniczne eliminują zdolność do wypełniania tych zadań i stanowią 
zagrożenie dla całego organizmu człowieka. Skład krwi decyduje o jej lepkości, która 
jest około trzykrotnie wyższa od lepkości wody.  

Nominalnymi parametrami, zakładanymi w konstruowaniu układu przepływowego 
pompy odśrodkowej są: prędkość obrotowa, wydajność, wysokość podnoszenia 
pompy. Założone, nominalne parametry pracy konstruowanej pompy wspomagania 
serca zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1 – Założone, nominalne parametry pracy konstruowanej pompy  

Parametr Wartość 

Wysokość podnoszenia 100 mmHg 1.2 m 
Przepływ 5 l/min 0.000083 m

3
/s 

Prędkość obrotowa 3000 rpm 3000 obr/min 

Szczególną uwagę należało zwrócić na wartości naprężeń ścinających, które występują 
w cieczy, przepływającej przez wirnik i kierownicę pompy, z uwzględnieniem szczelin 
uszczelniających. Wysokie wartości naprężeń ścinających mogą powodować 
mechaniczne uszkodzenia elementów morfotycznych krwi i powodować zwiększenie 
poziomu hemolizy oraz aktywację płytek krwi. Naprężenia ścinające mogą być 
określane za pomocą obliczeń numerycznych lub empirycznie, na podstawie badań 
skutków pompowania żywej krwi. 

3.1. Konstrukcje układów przepływowych pomp odśrodkowych 

Klasyczna teoria konstruowania pomp odśrodkowych pozwala w oparciu 
o współczynniki empiryczne określić wszystkie podstawowe wymiary geometryczne 
układu przepływowego, czyli wirnika i odśrodkowej kierownicy spiralnej wraz 
z dyfuzorem dla założonych, nominalnych parametrów pracy pompy. Dla 
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porównywania podobnych pomp, w teorii maszyn przepływowych został wprowadzony 
wyróżnik szybkobieżności, który jest obliczany wzorem 

   
  

 
 

 
 
 

      (1) 

Gdzie: 
n – nominalna prędkość obrotowa [obr/min], 
Q – nominalna wydajność [m

3
/s], 

H – nominalna wysokość podnoszenia [m]. 

Dla przyjętego nominalnego punktu pracy H(Q), określonego parametrami podanymi 
w tablicy 1, wyróżnik szybkobieżności pompy wynosi ns=24.  

3.2. Obliczenia wymiarów wirnika i kierownicy pompy odśrodkowej klasycznej 
konstrukcji 

Wymiary wirnika i kierownicy zostały wyznaczone zgodnie z klasyczną teorią 
projektowania pomp odśrodkowych, w oparciu o współczynniki empiryczne Stepanoffa 
[1]. W celu uzyskania statecznej charakterystyki przepływu, łopatki wirnika powinny 
być wykonane z krzywizną przestrzenną. Przyjęto stałą grubość łopatek, równą 
0.3 mm. 

Przy wyznaczaniu profilu łopatek przyjęto zasadę bez uderzeniowego napływu strugi 
na łopatki wirnika w punkcie optymalnym, przyjmując t.zw. kąt natarcia równy 3

0
. 

W konsekwencji tych założeń otrzymano dla przepływu potencjalnego, trójkąty 
prędkości na wlocie i wylocie wirnika, pokazane na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Trójkąty prędkości na wlocie oraz wylocie łopatek 

Przy projektowaniu wirnika dokonywane były korekty geometrii w celu uzyskania 
monotonicznie rosnących pól przekrojów kanałów między-łopatkowych. Podstawowe 
wymiary wirnika klasycznej konstrukcji przedstawiono w tablicy 2 a wirnik 
skonstruowany na ich podstawie na rysunku 2. 

Przekroje poprzeczne kanału miedzy-łopatkowego wirnika, ich promienie hydrauliczne 
i prędkości średnie przepływu, wzdłuż średniej linii prądu, pokazano na rysunku 9. 
Mimo wzrostu poprzecznych przekrojów kanałów miedzy-łopatkowych, ich promienie 
hydrauliczne w wirniku klasycznej konstrukcji maleją.  

Spiralna kierownica odśrodkowa została zaprojektowana z wykorzystaniem metody 
stałego krętu, z uwzględnieniem strat hydraulicznych. Przekroje kanału zostały 
wykonane o kształcie kołowym. Uwzględnienie tarcia hydraulicznego pozwała na 
wprowadzenie korekt w wymiarach przekrojów kierownicy odśrodkowej i dyfuzora 
i uzyskanie możliwie wysokiej sprawności w transformacji energii prędkości na 
ciśnienie statyczne.  
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Tablica 2 – Wymiary geometryczne wirnika klasycznej konstrukcji 

Parametr Rozmiar [mm] 

Średnica wlotu wirnika 12.5 
Szerokość kanału na wlocie na łopatki 4,99 
Szerokość kanału na wylocie z wirnika 1,41 

Średnica wirnika 38 
Liczba łopatek 6 

Grubość łopatek 0.3 
Kąt wlotowy łopatek dla średniej linii prądu 24.8 

Kąt wylotowy łopatek 30 

 

Rysunek 2– Przekrój merydionalny oraz widok wirnika klasycznej konstrukcji 

Na rysunku. 3 pokazano geometrię części przepływowej wirnika i kierownicy spiralnej 
przygotowanej do obliczeń numerycznych. 

  

Rysunek 3 – Geometria 3D układu przepływowego pompy odśrodkowej klasycznej 
konstrukcji   

3.3. Projektowana sprawność pompy. 

Sprawności hydrauliczne układu przepływowego odśrodkowych pomp wolnobieżnych 
klasycznej konstrukcji o bardzo małej wydajności nominalnej, czyli o bardzo małych 
wymiarach, są też niskie. Na rysunku 4 przedstawiono wykresy zależności sprawności 
pomp od wyróżnika szybkobieżności dla różnych wydajności nominalnych. 
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Podstawowe charakterystyki pomp krętnych jak i opracowywane dla nich zależności 
empiryczne np. pokazane na rys. 4, są sporządzane dla wody o temperaturze ok. 20 

0
C. 

Wpływ lepkości pompowanej cieczy jest określany za pomocą dodatkowych zależności 
jak np. przedstawione poniżej.  

 

Rysunek 4 – Wykres zależności sprawności pompy od jej wyróżnika szybkobieżności 
i wydajności 

Punkt Eta1 (Q1, ns1) na wykresie rys. 4 projektowanego układu przepływowego znajduje 
się znacznie poniżej pokazanych zależności. Spadek sprawności pompy wraz ze 
zmniejszaniem jej wielkości nie jest liniowy. Z tego powodu nie można dokładnie 
ekstrapolować wartości sprawności pompy, poniżej znanych z literatury, pokazanych 
na rysunku 4, empirycznie określonych przebiegów zależności η(Q, ns).  

Regres sprawności wynika też z przechodzenia w bardzo małych pompach w zakres 
przepływów przejściowych i laminarnych. Dla oceny wpływu wielkości i parametrów 
pracy pompy stosuje się umowną liczbę Reynoldsa, określoną wzorem : 



2

Re
nd

um        (2) 

Gdzie: 
 n – prędkość obrotowa [Obr/s], 
 d – średnica wirnika [m], 
 υ – lepkość kinematyczna pompowanej cieczy m

2
/s. 

Przyjmując wyżej obliczoną średnicę wirnika równą 38mm i podstawiając pozostałe 
przyjęte wartości do wzoru (2) otrzymuje się dla wody o temperaturze 20

0
C 

zmodyfikowaną liczbę Reynoldsa: Reum=64800. Dla krwi, z powodu jej większej 
lepkości, wartość ta będzie ok. trzykrotnie mniejsza. Na wykresie rysunek 5 
przedstawiono zależności współczynników korekcyjnych wysokości podnoszenia kH 
i mocy kN od Reum.i od wyróżnika szybkobieżności pompy nsf=3ns, gdzie ns określa wzór 
(1). 
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Rysunek 5 - Zależność współczynników korekcyjnych kH=kY i kN od Reum. 

Wpływ liczby Reum na nominalne parametry pracy pompy wyraża się współczynnikami 
korekcyjnymi następująco; 

Qν = kQ Qw      (3) 

Hν = kH Hw      (4) 

Nν = kN Nw      (5) 

Z wykresu rys. 5 wynika, że konstruowana pompa będzie miała obniżoną wysokość 
podnoszenia i powiększony pobór mocy w stosunku do pomp, w których układy 
przepływowe pracują w zakresie przepływów samopodobnych, czyli dla Reum>10

6
. 

Współczynnik kQ jest sprzężony ze współczynnikiem kH wzorem: 

kQ = kH
3/2

      (6) 

W rezultacie mając współczynniki kQ, kH i kN, można wzorami (3), (4), (5) obliczyć 
skorygowane nominalne parametry pracy pompy odśrodkowej, czyli: wydajność, 
wysokość podnoszenia i moc na wale pompy, po przejściu z przepływów 
samopodobnych do przepływów w strefie przejściowej i laminarnej. 

3.4. Specjalne konstrukcje wirników pomp odśrodkowych 

W poszukiwaniu optymalnych układów przepływowych pomp odśrodkowych do zadań 
specjalnych, konstruktorzy od szeregu dekad opracowywali i patentowali różne ich 
kształty, najlepsze dla określonych parametrów i warunków pracy a szczególnie 
uwzględniające specyfikę pompowanego medium. Na rysunku 6 przedstawiono różne 
specjalne konstrukcje wirników pomp odśrodkowych, przeznaczonych głównie do 
cieczy lepkich i do hydrotransportu. W pokazanych konstrukcjach wirników odstąpiono 
od założenia stałych grubości łopatek wirników. 

W pompach do pompowania specjalnych mediów i mających wirniki o konstrukcji 
specjalnej, konstruktorzy w celu zwiększenia funkcjonalności takich układów 
przepływowych godzą się z koniecznością pewnego obniżenia ich sprawności. Z reguły 
dzieje się tak na skutek zmniejszenia reakcyjności wirników specjalnych i kierownic 
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i zwiększenia w nich strat uderzenia. 

.  

Rysunek 6 - Różne kształty wirników pomp odśrodkowych do cieczy lepkich 
i do hydrotransportu, stosowanych w technice sanitarne. 

Obok specjalnych wymagań dotyczących parametrów pracy pompy, w ramach 
niniejszego projektu występują dodatkowe wymagania, polegające na wykonaniu 
wirnika, będącego zarazem rotorem silnika elektrycznego a więc jego wymiary muszą 
uwzględniać możliwość zabudowy w nim magnesów o odpowiedniej liczbie 
i o odpowiedniej wielkości. Takie wymaganie zostało postawione np. w patencie [3]. 
Wirnik pompy odśrodkowej wg tego patentu przedstawiono na rysunku 7. 

 

Rysunek 7 - Wirnik pompy odśrodkowej wg patentu [3] 

Z rysunku 7 wynika, że kanały między-łopatkowe mają stałe a nawet zwężone przekroje 
wzdłuż średniej linii prądu i w rezultacie wirnik ma mały współczynnik reakcyjności, 
przez co pompa ma obniżoną sprawność.  
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3.5. Układ przepływowy prototypu pompy odśrodkowej ReligaHeart EXT 

Odchodząc od przyjmowanego w klasycznych konstrukcjach założenia o stałej grubości 
łopatki wirnika pompy odśrodkowej, zastosowano geometrię kanału 
między-łopatkowego, mającą podobne przekroje poprzeczne ( będące np. kwadratami, 
kołami, elipsami lub trapezami). Średnią linię prądu lub oś powierzchni czynnej łopatki 
opisano metodą punktową lub metodą odwzorowania konforemnego. Kąt natarcia 
krawędzi wlotowej łopatki i przekrój wlotowy kanału między-łopatkowego obliczono 
jak dla wirnika klasycznego. Przykład wirnika nowej konstrukcji pokazano na rysunku 8 
[5]. Zasadniczą cechą wirnika pompy odśrodkowej nowej konstrukcji, odróżniającą go 
od wirnika klasycznej konstrukcji są rosnące promienie hydrauliczne przekrojów 
poprzecznych kanału między-łopatkowego, wzdłuż jego średniej linii prądu. W wirniku 
klasycznej konstrukcji promienie te zmniejszają się. Na rysunku 9 pokazano przebiegi 
zmian promieni hydraulicznych przekrojów poprzecznych kanałów 
między-łopatkowych wzdłuż ich średnich linii prądów dla wirnika klasycznego 
pokazanego na rys. 2 i dla wirnika nowej konstrukcji, pokazanego na rysunku 8. Taka 
konstrukcja kanałów wirnika powinna zmniejszyć straty na tarcie hydrauliczne 
w wirniku pompy i zwiększyć sprawność jej całego układu przepływowego. Oprócz tego 
nowa konstrukcja wirnika powinna być mniej traumatyczna dla elementów 
morfotycznych krwi. W przyjętym rozwiązaniu kanał przepływowy wirnika wzdłuż linii 
prądu ma kształt kwadratu. Szerokość kanałów między-łopatkowych na wylocie wirnika 
jest znacznie większa niż w wirniku konstrukcji klasycznej.  

 
Rysunek 8 - Wirnik nowej konstrukcji [5] 

 
a) 

 
b) 

Rysunek 9 - Przebiegi zmian przekrojów poprzecznych i odpowiadających im 
promieniom hydraulicznych wzdłuż średnich linii prądu kanałów między-łopatkowych a) 

wirnika klasycznego i b) wirnika nowej konstrukcji. 
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Celem studiów teoretycznych projektu było wyznaczenie charakterystyk 
proponowanych układów przepływowych pompy odśrodkowej i taki dobór geometrii 
układu przepływowego, który spełnia postawione założenia hydrauliczne. Kolejnym 
etapem projektu była analiza poziomu naprężeń ścinających w układzie przepływowym 
oraz wyznaczenie rozwiązań zmniejszających ich wartości, wykonana z wykorzystaniem 
badań numerycznych. 

3.6. Analizy numeryczne układów przepływowych pomp wirowych 

Zastosowanie numerycznych metod obliczeniowych w hydrodynamice pozawala na 
przeprowadzanie eksperymentów numerycznych i ocenę na etapie konstruowania 
podstawowych parametrów projektowanej pompy. Wprowadzenie do obliczeń 
modelu matematycznego krwi zapewnia ocenę zjawisk oddziaływania geometrii układu 
przepływowego na krew. Do oceny nowego układu przepływowego wykorzystano 
charakterystyki H(Q), η(Q), P(Q) opracowane numerycznie i empirycznie dla wody. 

Konstrukcja 
1 

  

Konstrukcja 
2 

  

Konstrukcja 
3 

  

Rysunek 10 – Konstrukcje badanych układów przepływowych 

Dla wyznaczenia charakterystyk pompy, przeznaczonej do wspomagania pracy serca, 
zostały przeprowadzone serie obliczeń numerycznych dla warunków ustalonych dla 
przepływów w zakresie od 0,6 do 15 l/min. Prędkości obrotowe wirnika zmieniano 
w zakresie od 2000 do 7000 obr/min. Dla przeprowadzenia obliczeń przepływów 
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turbulentnych, które mogą wystąpić w pompie odśrodkowej wykorzystano model 
turbulencji SST. Model ten jest kombinacją dwóch podstawowych modeli: k-ε, k-ω, 
i łączy w sobie najlepsze ich cechy. Model SST pozwala na dokładne opisanie przepływu 
w obszarach przyściennych jak i w środku strugi. Wymagania dotyczące rozdzielczości 
siatki domeny obliczeniowej w obszarach przyściennych są wysokie. Wartości Y+, które 
wyznaczają odległość pierwszego węzła siatki od ścianki domeny obliczeniowej nie 
powinny przekraczać 1. Minimalna liczba warstw pryzmatycznych w warstwie 
przyściennej ścianki jest równa 20. Takie wymagania dla siatki powodują wysoką liczbę 
elementów w modelu i znaczne wydłużenie czasu obliczeń.  

Wykonane badania numeryczne pozwoliły na wprowadzenie do finalnej konstrukcji 
układu przepływowego pompy odśrodkowej kilku modyfikacji, które zapewniły 
uzyskanie wysokich sprawności pracy pompy w założonym zakresie optymalnych 
parametrów jej działania. Na rysunku przedstawiono konstrukcje wirników oraz 
spiralnych kierownic odśrodkowych pompy wraz z dyfuzorami. Zmiany konstrukcji na 
poszczególnych etapach opracowywania układu przepływowego pompy polegały na 
korygowaniu pól przekrojów poprzecznych spiralnej kierownicy odśrodkowej i dyfuzora 
(konstrukcja 1 i 2) przy stałej geometrii wirnika, oraz zmianach w konstrukcji wirnika 
i odśrodkowej kierownicy spiralnej (konstrukcja 3). Każda z konstrukcji układu 
przepływowego została poddana badaniom numerycznym. Analiza wyników obliczeń 
dla każdej konstrukcji była jedną z podstaw wprowadzenia ewentualnych zmian do 
konstrukcji. 

3.7. Rezultaty analiz numerycznych pompy ReligaHeart ROT 

Wynikami obliczeń numerycznych były: charakterystyki pompy, analiza naprężeń, 
analiza obszarów o małych prędkościach przepływu. W celu wyznaczenia 
charakterystyk badanych wariantów konstrukcji nowego układu przepływowego, dla 
każdego z nich zostały przeprowadzone obliczenia w kilku punktach pracy H(Q). 
Na wykresach przedstawionych poniżej zobrazowano charakterystyki badanych 
układów przepływowych. Na rys. 11 przedstawiono porównanie charakterystyk 
wysokości podnoszenia dla trzech badanych układów. Przebiegi ilustrują ewolucję 
geometrii kanałów przepływowych, która stopniowo zbliżała charakterystykę układu 
przepływowego do zakładanego punktu pracy pompy. Na rys. 12 przedstawiono 
charakterystyki mocy dla badanych układów przepływowych a na rys. 13 wynikające 
z charakterystyk wysokości podnoszenia i mocy, charakterystyki sprawności. Do 
dalszych badań przyjęto trzecią wersję konstrukcyjną, osiągającą najlepsze parametry 
względem zakładanych w projekcie.  

Z przedstawionych w punkcie 6 wyników badań numerycznych wynika, że: 
- nowa konstrukcja pompy odśrodkowej ma wyższą sprawność w porównaniu do 
pompy klasycznej konstrukcji o zbliżonych parametrach pracy  
- spiralna kierownica odśrodkowa skonstruowana dla wirnika klasycznej konstrukcji 
musi być skorygowana dla wirnika nowej konstrukcji, poprzez odpowiednie 
zwiększenie przekrojów kanałów przepływowych.  
- naprężenia ścinające w głównym układzie przepływowym pompy odśrodkowej nowej 
konstrukcji nie przekraczają maksymalnych wartości dopuszczalnych dla krwi, 
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publikowanych w literaturze (np. opracowanych w ramach projektu Heart Ware[6]). 

 
Rys. 11 – Porównanie charakterystyk wysokości podnoszenia dla trzech wariantów 

nowego układu przepływowego, uzyskanych w obliczeniach numerycznych. 

 
Rys. 12 - Porównanie charakterystyk mocy na wale wirnika  dla trzech wariantów 

nowego układu przepływowego, uzyskanych w obliczeniach numerycznych. 
  

 
Rys. 13 - Porównanie sprawności dla trzech wariantów nowego układu przepływowego, 

uzyskanych w obliczeniach numerycznych. 

Kolejnym zagadnieniem są naprężenia ścinające występujące w szczelinach 
uszczelniających i w szczelinach ślizgowych łożyska hydrodynamicznego. Optymalizacja 
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tych zjawisk jest przedmiotem prac projektowych prowadzonych dla opracowania 
konstrukcji wersji klinicznej pompy i wdrożenia jej do badań przedklinicznych 
i klinicznych, realizowanych w FRK. 

4. Konstrukcja bezszczotkowego silnika napędu pompy ReligaHeart ROT 

W pierwszej fazie projektu wykonano analizę numeryczną zaplanowanego dla pompy 
ReligaHeart ROT rozwiązania napędu. Przyjęto, że napędem pompy będzie silnik 
3-fazowy bezszczotkowy z magnesami trwałymi stanowiący. Dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu niezawodności całego układu w skład napędu weszły dwa 
jednakowe silniki umieszczone współosiowo, każdy z niezależnym zasilaniem. 
Zaplanowano, aby w stanach awaryjnych uzyskać wymaganą wydajność pompy przy 
zasilaniu jedynie jednym silnikiem.  

Celem badań numeryczychj była wstępna analiza możliwych rozwiązań silnika 
z magnesami trwałymi, wybór najkorzystniejszej konfiguracji silnika, zaprojektowanie 
napędu z wykorzystaniem obliczeń numerycznych, a następnie porównanie wyników 
numerycznych z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych prototypów. Badania 
wykonano w oparciu o następujące założenia: 

a) wymiary silnika nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości 
przewidzianych dla projektowanej pompy, przy czym dąży się do uzyskania jak 
największej gęstości mocy tj. ograniczenia jego wymiarów przy danej mocy 
wejściowej. Z uwagi na konstrukcję pompy założono, że konfiguracja silnika 
jest tzw. osiowa. 

b) silnik powinien zapewnić wymaganą wartość momentu obrotowego przy 
określonej wartości prędkości obrotowej i jednocześnie istotnym 
wymaganiem jest maksymalne ograniczenie strat mocy silnika dla pracy 
ciągłej; 

c) przedstawione rozwiązanie musi być wykonalne uwzględniając parametry 
mechaniczne np. tolerancje wykonania, wytrzymałość materiałów (np. 
grubość magnesów) jak również możliwości zasilania silnika (wartości napięć i 
prądów sterownika, maksymalnej częstotliwości taktowania itp.) 

d) dodatkowym założeniem jest dążenie do ograniczenia wibracji silnika. Ma na 
to wpływ konstrukcja mechaniczna całego układu, ale również odpowiedni 
dobór topologii silnika, ograniczenie tętnień momentu elektromagnetycznego 
i sposobu jego zasilania; 

Badania prototypów przeprowadzono dla warunków zasilania silnika prądami 
sinusoidalnymi jak i odkształconymi (trapezoidalnymi). Założono, że silnik pracuje bez 
konieczności użycia czujników położenia wirnika. Rozruch silnika pod obciążeniem 
odbywa się przy wstępnym pozycjonowaniu położenia wirnika stałym prądem 
przekształtnika zasilającego. Do obliczeń numerycznych w oparciu o metodę 
elementów skończonych wykorzystano program Maxwell firmy ANSYS. Weryfikujące 

badania laboratoryjne wykonano w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Na 

wstępnym etapie projektu przeanalizowano kilka możliwych konstrukcji silnika. 
Przedstawiono je na rysunku 1. Pierwsza konstrukcja zawiera cewki powietrzne o dużej 
liczbie zwojów. Silnik ten wykazywał ograniczoną wartość momentu obrotowego przy 
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maksymalnym prądzie zasilania. Również druga konstrukcja z tarczą z blachy 
elektrotechnicznej w stojanie silnika z uwagi na całkowitą wartość szczeliny 
powietrznej charakteryzował się ograniczoną mocą wyjściową. Do dalszych badań 
wybrano konstrukcję przedstawioną na rysunku 1.c. Stojan silnika wykonano 
z materiału magnetycznego miękkiego. Z uwagi na zmienny strumień magnetyczny 
w stojanie, powodujące prądy wirowe zwiększające straty mocy w silniku, stojan 
powinien być pakietowany. Ponieważ przy konfiguracji osiowej wykonanie 
pakietowania zębów stojana jest utrudnione zdecydowano się na zastosowanie w tym 
wypadku materiału magnetycznego miękkiego spiekanego (Soft Magnetic Component 
– SMC). Silnik zaprojektowano w topologii zawierającej 6 par biegunów w wirniku oraz 
9 cewek stojana (po trzy na każdą fazę silnika). 
a) b)  c) 

  
 

Rysunek 1: Analizowane konfiguracje silnika: a) silnik z cewkami powietrzymi, b) silnik 
z tarczą zwierającą w stojanie i wirniku, c) silnik ze stojanem wykonanym z materiału 

SMC. 

5. Silnik powietrzny 

5.1. Konstrukcja silnika 

Silnik powietrzny charakteryzuje się najprostszą konstrukcją spośród wszystkich 
analizowanych silników w ramach projektu. Tak jak wszystkie inne konstrukcje jest on 
o topologii składającej się z 12 biegunów wirnika i 9 zębów na statorze – rysunek 2. 
Cewki powietrzne mają kształt cylindryczny, a wycięte magnesy tworzą pierścień 
o średnicy zewnętrznej 33.2 mm oraz wewnętrznej 17 mm.  
a) b) 

  

Rysunek 2:  a) Widok ogólny silnika powietrznego, b) silnik powietrzny zamontowany 
w pompie serca 



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

479 

Pozostaje wymiary konstrukcyjne silnika zestawiono na rysunku 3. Średnica 
zewnętrzna cewki wynosi 8 mm natomiast średnica wewnętrzna 2.2 mm. Wysokość 
cewki wynosi 5 mm. Zastosowano magnesy o dwóch grubościach 1 oraz 2 mm. Analizę 
silnika przeprowadzono dla różnych wartości szczeliny powietrznej pomiędzy czołem 
cewki a magnesem w zakresie od 0.05 mm do 0.75 mm. 

Cewki nawinięto drutem miedzianym typu DNE155LS o średnicy 0.32mm. Liczba 
zwojów pojedynczej cewki wynosiła 90. Rezystancja cewki w temperaturze pokojowej 

wynosi RC=341m. Jedną fazę silnika stanowią trzy cewki połączone szeregowo. 

Rezystancja fazy silnika wznosi więc RF=1.02 . Wyliczony współczynnik wypełnienia 
uzwojenia stanowiący stosunek powierzchni miedzi w przekroju cewki do całkowitego 
przekroju cewki wynosi 50%. Pomierzona indukcyjność mostkiem RLC pojedynczej 
cewki wynosiła L=22µH ±2% przy częstotliwości f=1kHz. Dane cewki zestawiono na 
rysunku 4. 

  

Rysunek 3: Wymiary konstrukcyjne silnika powietrznego 

 

Średnia długość jednego zwoju  18.1 mm 

Przekrój cewki 5.6 mm2 

Średnica przewodu 0.32 mm 

Liczba zwojów 90 

Rezystancja cewki 341 m 

Rezystancja fazy 1.02  

Współczynnik wypełnienia 
uzwojenia 

50% 

Indukcyjność cewki 22 H 
 

Rysunek 4: Cewka silnika powietrznego: a) kształt cewki uzwojenia, b) zestawienie 
parametrów uzwojenia 

W silniku zastosowano magnesy typu NbFeB o minimalnej remanencji w temperaturze 
pokojowej 1.21 T, minimalnej koercji HcJ 955 kA/m i przenikalności powrotnej ur=1.05. 
Zastosowano magnesy o dwóch grubościach 1 oraz 2 mm. Magnesy pierwotnie 
posiadały powłokę NiCuNi, która przy obróbce magnesów została usunięta. 
Pomierzona charakterystyka B(H) magnesu została przedstawiona na rysunku 5. 
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Rysunek 5: Charakterystyka B(H) magnesu zastosowanego w silniku powietrznym 

5.2. Pomiary silnika 

W ramach badań laboratoryjnych dokonano oscyloskopowo pomiaru międzyfazowego 
napięcia indukowanego w uzwojeniach silnika. Pomiary zostały przeprowadzone 
w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Badany silnik 
został  napędzony przy pomocy zewnętrznego silnika. Pomiaru dokonano dla różnych 
prędkości obrotowych zarówno dla wersji z magnesami 1mm oraz 2mm. Fazy silnika 
A-B-C w badanym silniku zostały połączone w gwiazdę. Przykładowy przebieg napięcia 
przedstawiono na rysunku 6. Otrzymane wyniki z magnesami 1 mm dla różnych 
wielkości szczeliny powietrznej między rotorem a statorem silnika zestawiono w tabeli 
poniżej oraz na graficznie na rysunku 7. 

 

Rysunek 6: Przykładowy przebieg napięcia indukowanego w uzwojeniach silnika 
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Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.05 mm 
(magnesy 1mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

102,1 102,5 103,5 0,368 0,34 0,352 

173 173 172,7 0,56 0,548 0,536 

204,1 204,1 202,9 0,696 0,676 0,672 

273,2 273,2 272,6 0,92 0,908 0,896 

323,3 325,1 321,9 1,1 1,11 1,09 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.25 mm 
(magnesy 1mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

107,5 107,6 107,7 0,344 0,34 0,312 

173,5 172,9 172,5 0,56 0,548 0,536 

212,8 213 212,4 0,688 0,668 0,656 

280,3 280,2 280,7 0,904 0,876 0,864 

331,6 330,7 329 1,1 1,09 1,02 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.55 mm 
(magnesy 1mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

106,9 106,4 107,1 0,288 0,292 0,272 

170,3 171,7 170,8 0,48 0,468 0,456 

212 211,9 212 0,584 0,572 0,56 

281,5 280 280,1 0,768 0,756 0,736 

329,2 329,2 331 0,912 0,892 0,872 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.75 mm 
(magnesy 1mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

106 105 105,6 0,264 0,26 0,248 

174,7 174,2 173,7 0,432 0,42 0,408 

213,9 214 212,3 0,528 0,516 0,49 

279,3 280 281,2 0,696 0,676 0,664 

329,4 330,1 332,2 0,816 0,788 0,776 

Podobnych pomiarów dokonano dla wersji silnika powietrznego z magnesami 
o grubości 2mm. Otrzymane wyniki dla różnych wielkości szczeliny powietrznej między 
rotorem a statorem silnika zestawiono w tabeli poniżej oraz na rysunku 8. 
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Rysunek 7: Napięcia indukowane międzyfazowe w uzwojeniach silnika dla wersji silnika 
powietrznego z magnesami o grubości 1 mm. 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.05 mm 
(magnesy 2mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

104 105 104 0,55 0,62 0,65 

167 167 170 0,87 0,88 0,84 

212 212 215 1,07 1,08 1 

274 275 272 1,39 1,38 1,36 

333 328 329 1,67 1,62 1,6 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.25 mm 
(magnesy 2mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

104 104 105 0,51 0,52 0,46 

173 171 170 0,81 0,82 0,8 

213 212 210 1,03 1,02 0,96 

275 280 281 1,35 1,34 1,26 

335 329 328 1,59 1,58 1,52 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.55 mm 
(magnesy 2mm) 

FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

107 106 106 0,51 0,44 0,4 

171 173 174 0,71 0,7 0,66 
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209 208 212 0,87 0,88 0,8 

278 281 282 1,15 1,14 1,08 

332 327 325 1,35 1,34 1,26 

Wyniki pomiarowe dla odległości pomiędzy rotorem a statorem silnika d = 0.75 mm 
FAB[Hz] FBC[Hz] FAC[Hz] UAB[V] UBC[V] UAC[V] 

107 106 106 0,39 0,4 0,47 

175 172 170 0,63 0,64 0,58 

208 208 212 0,75 0,76 0,72 

279 275 275 1,03 1,02 0,96 

325 329 327 1,19 1,22 1,14 

 

 

 

Rysunek 8: Napięcia indukowane międzyfazowe w uzwojeniach silnika dla wersji silnika 
powietrznego z magnesami o grubości 2 mm. 
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5.3. Obliczenia numeryczne silnika powietrznego 

Przeprowadzono obliczenia numeryczne silnika w programie Maxwell w stanie 
bezprądowym oraz przy zasilaniu prądem sinusoidalnym. Na rysunku 9 przedstawiono 
przykładowy rozkład indukcji magnetycznej w magnesach w stanie bezprądowym. 

 

Rysunek 9: Przykładowy rozkład indukcji magnetycznej B [T] w magnesach w stanie 
bezprądowym. 

Składowa osiowa indukcji wewnątrz cewki dla przykładowego położenia wirnika silnika 
zilustrowano na rysunku 10. 

a) b) 

  

Rysunek 10: Składowa osiowa indukcji wewnątrz cewki dla przykł. położenia wirnika a) 
dla stanu bezprądowego b) dla obciążenia sinusoidalnym prądem fazowym 5 A. 

Wyznaczając istotne parametry silnika w pierwszej kolejności obliczono dla stanu 
bezprądowego napięcie indukowane w fazach silnika. Odnosząc te wartości do 
mechanicznej prędkości obrotowej uzyskuje się istotny parametr silnika tzw. stałą 
napięciową kE: 

   
   

  
   [Vs/rad], 

gdzie ULL oznacza amplitudę napięcia międzyfazowego, a ωm mechaniczną prędkość 
kątową. Liczba par biegunów p wiąże kątową prędkość mechaniczną z elektryczną 
prędkością kątową ωel: 
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 [rad/s]. 

Czyli inaczej znając częstotliwość napięcia indukowanego fel, prędkość silnika można 
wyznaczyć z zależności: 

   
       

 
 [rad/s]. 

Obliczenia przeprowadzono dla dwóch grubości magnesów 1 oraz 2 mm oraz dla 
różnych wielkości szczelin powietrznych pomiędzy czołem cewki a powierzchnią 
magnesu zmieniając ją w zakresie od 0.05 mm do 0.75 mm. Wyniki obliczeń 
numerycznych zestawiono z wynikami pomiarów laboratoryjnych uzyskując dobrą 
zgodność. Wyniki te zestawiono w tabeli poniżej oraz przedstawiono graficznie na 
rysunku 11.  

  

Następnie przeprowadzono symulacje silnika przy sinusoidalnym wymuszeniu 
prądowym. Przebieg momentu przedstawiono na rysunku 12. Obliczenia 
przeprowadzono dla prądu sinusoidalnego o amplitudzie 5 A. Założono grubość 
magnesów 1mm, a wielkość szczeliny powietrznej pomiędzy wirnikiem a statorem 
0.55mm.  

 

Rysunek 11: Stała napięciowa kE silnika powietrznego w funkcji grubości szczeliny 
powietrznej dla różnej grubości magnesów. Porównanie wyników symulacji i pomiarów 

laboratoryjnych. 

AirGap

[mm]

pomiar symulacja

0.05 3.19 3.45

0.25 3.02 3.10

0.55 2.58 2.63

0.75 2.30 2.36

grubość magnesów 1mm

kE

[mVs/rad]

AirGap

[mm]

pomiar symulacja

0.05 4.94 5.49

0.25 4.52 4.93

0.55 3.88 4.18

0.75 3.50 3.75

grubość magnesów 2mm
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[mVs/rad]
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a)  

 
b) 

 
Rysunek 12: Pulsacje momentu silnika powietrznego przy zasilaniu prądem 

o amplitudzie 5A dla szczeliny powietrznej 0.55mm i magnesów o grubości 1mm 
a) przebieg prądu [A], b) moment obrotowy [mNm] 

Odnosząc wartość momentu obrotowego do amplitudy prądu fazowego uzyskuje się 
inny parametr silnika tzw. stałą momentu kT: 

    
  

   
 [Nm/A] , 

gdzie Tm jest wartością momentu obrotowego silnika, a Iph wartością amplitudy prądu 
fazowego. 

  

Wartości stałej momentu wyznaczono numerycznie dla różnych wartości szczeliny 
powietrznej zarówno dla wersji z magnesami 1mm jak i 2mm. Wyniki zestawiono 
w tabeli powyżej i na wykresie 13. 

AirGap Torque kT

[mm] [mNm] [mNm/A]

0.05 14.9 2.98

0.25 13.3 2.66

0.55 11.4 2.27

0.75 10.2 2.03

symulacja

grubość magnesów 1mm

AirGap Torque kT

[mm] [mNm] [mNm/A]

0.05 23.8 4.76

0.25 21.4 4.29

0.55 18.0 3.60

0.75 16.2 3.25

grubość magnesów 2mm

symulacja
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Rysunek 13: Stała momentu kT silnika powietrznego wyznaczona dla różnych wartości 
szczeliny powietrznej i dwóch grubości magnesów przy zasilaniu prądem 

sinusoidalnym. 

5.4. Podsumowanie 

 Silnik powietrzny charakteryzuje się prostą budową, lecz zastosowanie cewek 
powietrznych powoduje, że reluktancja obwodu magnetycznego silnika jest 
stosunkowo duża. Powoduje to konieczność użycia cewek o dużej liczbie zwojów, tak 
aby uzyskać wymagane wartości stałej momentu kT oraz stałej napięciowej kE. Z uwagi 
na ograniczoną objętość uzwojenia wymaga to z kolei zastosowania przewodu 
o względnie niskim przekroju. Prowadzi to w konsekwencji do dużej wartości 
rezystancji silnika i dużych strat w uzwojeniu. Z uwagi na te ograniczenia silnik 
powietrzny charakteryzuje się niską sprawnością. Kolejne zaproponowane konstrukcje 
silnika mają na celu wyeliminowanie tych wad. 

6. Silnik z dwustronną tarczą zwierającą (SIS) 

6.1. Konstrukcja silnika 

W celu wyeliminowania wad silnika powietrznego przedstawionych w punkcie 2.4 
zaproponowano rozwiązanie poprawiające obwód magnetyczny silnika. Po obu 
stronach silnika od strony magnesów jak i cewek zastosowano blachę 
elektrotechniczną zwierającą obwód magnetyczny. W projekcie przyjęto oznaczać ten 
silnik skrótem SIS (Single Iron Side). Dodatkowe blachy zwierające zmniejszają osiowy 
wymiar cewki, ale w znacznym stopniu poprawiają obwód magnetyczny silnika. Nowa 
konstrukcja zachowuje tą samą liczbę magnesów i cewek jak konstrukcja silnika 
powietrznego. Silnik ten umożliwia przy zachowaniu tej samej wartości momentu 
obniżenie liczby zwojów i  zwiększenia średnicy przewodu. Prowadzi to do 
ograniczenia strat silnika w punkcie pracy. Widok ogólny silnika przedstawiono na 
rysunku 14.a. Na rysunku 14.b przedstawiono widok z góry cewek i magnesów. Jak 
wynika z przedstawionego rysunku zmieniono w stosunku do silnika powietrznego 
również kształt cewek. Powierzchnia cewki została zwiększona co prowadzi do 
dodatkowego zwiększenia strumienia i momentu obrotowego silnika. 
  

Zestawienie stałych momentu kT dla silnika powietrznego
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a) b) 

  
Rysunek 14: Widok silnika SIS z dwustronną tarczą zwierającą strumień magnetyczny 
od strony cewek i magnesów a) widok z tarczą zwierającą b) widok z góry bez tarczy 

zwierającej. 

Wymiary silnika SIS zestawiono poniżej: 

Średnica zewnętrzna wirnika  32.8 mm 

Średnica wewnętrzna wirnika 18.8 mm 

Grubość tarczy zwierającej 1 mm 

Średnica zewnętrzna statora 32.8 mm 

Średnica wewnętrzna statora 18.8 mm 

Grubość jarzma statora 1 mm 

Grubość cewki 1 mm 

Grubość magnesów  1.6 mm 

Nominalna grubość szczeliny powietrznej 0.8 mm 
 

Zastosowano magnesy ziem rzadkich typu NbFbB o nominalnej wartości remanencji 
przekraczającej Br=1.25 T i minimalnej koercji Hc=950 kA/m w temperaturze 
pokojowej.  Szczegółowe parametry nowych cewek zestawiono na rysunku 15. 

 

Średnia długość jednego zwoju  21.6 mm 

Przekrój cewki 4.6 mm
2
 

Średnica przewodu 0.18 mm 

Liczba zwojów 100 

Rezystancja cewki 1.52  

Rezystancja fazy 4.56  

Współczynnik wypełnienia uzwojenia 56% 

Indukcyjność cewki 75 H 
 

Rysunek 15: Uzwojenie silnika SIS: a)  Kształt cewki uzwojenia, b) zestawienie 
parametrów uzwojenia 

Na rysunku 16 przedstawiono charakterystykę B(H) zastosowanej tarczy zwierającej.  
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Rysunek 16: Charakterystyka B(H) zastosowanej tarczy zwierającej po stronie rotora 
i jak i statora silnika 

6.2. Obliczenia numeryczne 

Wykonano podobnie jak dla silnika powietrznego obliczenia w stanie prądowym 
i bezprądowym. Przykładowy rozkład indukcji magnetycznej wyznaczonej dla silnika SIS 
przedstawiono na rysunku 17. 

 

Rysunek 17: Przykładowy rozkład indukcji magnetycznej w stanie bezprądowym 
wyznaczonej w programie Maxwell dla silnika SIS. 

6.3. Podsumowanie 

Przedstawiona konstrukcja silnika z tarczami zwierającymi po stronie wirnika i statora 
(silnik SIS) umożliwiła znaczną poprawę obwodu magnetycznego w stosunku do silnika 
powietrznego. Silnik nadal charakteryzuje się prostą konstrukcją, ponieważ wymaga 
jedynie dodatkowych tarcz z blachy elektrotechnicznej łatwych do wykonania 
i zamontowania. Jednak tak jak dla poprzedniej konstrukcji cewki uzwojenia są nadal 
cewkami powietrznymi. Powoduje to, że w dalszym ciągu całkowita szczelina 
powietrzna silnika jest duża. Aby wyeliminować te niedogodności zastosowano nową 
konstrukcję silnika, gdzie wykorzystano w obwodzie magnetycznym statora spiekany 
kompozyt (SMC). Przygotowanie takiego materiału jest trudniejsze niż zastosowanie 
blachy zwierającej, ale ponieważ głównym priorytetem przy projektowaniu silnika jest 
maksymalna gęstość mocy i maksymalna sprawność zdecydowano się na nową 
konstrukcję. Z tych powodów silnik typu SIS, chociaż charakteryzował się prostotą 
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konstrukcji był tylko etapem pośrednim w projektowaniu napędu pompy serca i nie był 
szczegółowo analizowany.  

7.  Silnik z statorem typu SMC 

7.1. Konstrukcja silnika 

Widok wirnika silnika przedstawiono na rysunku 18. Składa się on z 12 magnesów 
tworzących 6 par biegunów silnika oraz zwierającej magnetycznie tarczy z blachy 
elektrotechnicznej o grubości 1mm. W celu zwiększenia mocy wyjściowej silnika oraz 
ograniczenia jego wymiarów wybrano magnesy ziem rzadkich typu NbFbB 
o nominalnej wartości remanencji przekraczającej Br=1.25 T i minimalnej koercji 
Hc=950 kA/m w temperaturze pokojowej. Wykorzystano magnesy o grubości 1mm. 
Obwód magnetyczny powinien zostać zaprojektowany w ten sposób, aby przy dalej 
grubości magnesów i maksymalnym prądzie fazowym nie doprowadzać do ich 
demagnetyzacji w temperaturze pracy.  

a) b) 

  

Rysunek 18: a) Widok wirnika silnika z magnesami trwałymi, b) Widok stojana z 
cewkami uzwojenia. 

W celu zapewnienia niezawodności pompy w nowej konstrukcji pompy, której widok 
zewnętrzny przedstawiono na rysunku 19.c zamontowano współosiowo dwa takie 
silniki. 

a) b) 

  
c) 

 
Rysunek 19: a) Widok obudowy pompy silnika z zamontowanymi dwoma silnika  

b) Widok z góry pojedynczego silnika, c) Widok z boku pojedynczego silnika 



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

491 

Wymiary silnika zestawiono w tabeli poniżej. Przekroje silnika przedstawiono na 
rysunkach 19.b oraz 19.c 

Średnica zewnętrzna statora  34 mm 

Średnica wewnętrzna statora 20 mm 

Wysokość cewki uzwojenia 3 mm 

Grubość magnesów 1 mm 

Nominalna grubość szczeliny powietrznej 0.8 mm 

Objętość magnesu 46.9 mm
3
 

Powierzchnia magnesu 44.9 mm
2
 

Objętość rdzenia statora 1063 mm
3
 

Objętość cewki 113 mm
3
 

Objętość tarczy pozycjonującej górnej 287 mm
3
 

Objętość tarczy pozycjonującej dolnej 282 mm
3
 

 

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale stojan silnika wykonano z materiału 
spiekanego SMC, aby uniknąć jego pakietowania. Umożliwiło to dopasowanie kształtu 
zębów stojana do kształu cewek i tym samym maksymalnego wykorzystania obwodu 
magnetycznego co pokazuje rysunek 18.b i rysunek 20.a. Charakterystyka B(H) 
wykorzystanego materiału została przedstawiona na rysunku 20.b. Materiały SMC 
charakteryzują się mniejszymi przenikalnością magnetycznyną i poziomem nasycenia 
od blachy elektrotechnicznej, lecz parametry te są wystarczające do uzyskania 
wymaganej wartości strumienia magnetycznego w silniku z magnesami trwałymi 
z uwagi na relatywnie dużą w tym wypadku wartości szczeliny powietrznej. 
a) b) 

  
Rysunek 20: a) Widok rdzenia stojana wykonanego z materiału SMC; b) 

Charakterystyka B-H wykorzystanego materiału SMC. 

Stojan silnika składa się ponadto z 12 cewek uzwojenia nawiniętego przewodem 
miedzianym. Kształt cewki pokazany jest na rysunku 21 i dopasowany jest on kształtu 
zębów stojana co ilustruje rysunek 18.b. Na każdą fazę silnika przypadają trzy cewki 
połączone szeregowo. Natomiast fazy uzwojenia silnika połączone są w punkcie 
gwiazdowym. Parametry uzwojenia zostały zestawione na rysunku 21. Liczba zwojów 
i średnica przewodu zostają tak dobrane, aby uzyskać przy danym prądzie wymaganą 
wartość momentu obrotowego i jak najmniejsze straty w uzwojeniu. Parametry te są 
ponadto ograniczone dostępnym przekrojem cewki i możliwym do zrealizowania 
współczynnikiem wypełnienia uzwojenia. 
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Średnia długość jednego zwoju  25,6 mm 

Przekrój cewki 4,6 mm
2
 

Średnica przewodu 0,511 mm 

Liczba zwojów 10 

Rezystancja cewki 21 m 

Rezystancja fazy 63 m 

Współczynnik wypełnienia uzwojenia 45% 
 

Rysunek 21: Uzwojenie silnika SMC: a)  Kształt cewki uzwojenia, b) zestawienie 
parametrów uzwojenia 

7.2. Wyniki badań numerycznych 

Obliczenia silnika przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych 
w programie Ansoft Maxwell. W pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia 
silnika bez zasilania prądowego w celu weryfikacji poprawności obwodu 
magnetycznego. Na rysunku 23 przedstawiono przykładowe rozkłady składowej 
osiowej indukcji magnetycznej w przekroju wirnika oraz stojana.  
a) b) 

  
Rysunek 22: Przykładowe rozkłady składowej osiowej indukcji magnetycznej B (Tesla): 

a) w przekroju magnesów wirnika oraz b) w przekroju zębów stojana. 

Rozkład maksymalnej indukcji magnetycznej dla przykładowego przekroju 
poprzecznego przedstawiono na rysunku 23.a. Pole magnetyczne od magnesów 
wirnika generuje sinusoidalny rozkład strumienia w cewkach uzwojenia – rysunek 23.b. 

Następnie przeprowadzono obliczenia silnika przy zasilaniu z przekształtnika 
trójfazowego. Ogólnych schemat zasilania przedstawiono na rysunku 24.a. Silnik 
zasilany jest z napięcia stałego Ubat poprzez przekształtnik trójfazowy ECU. Model 
zasilania umożliwia uwzględnienie strat mocy przekształtnika i przyłączeń zarówno po 
stronie prądu stałego jak i przemiennego. 

W zależności od sposobu sterowania możliwe jest zasilanie silnika prądem 
sinusoidalnym lub odkształconym. Schemat układu zasilania w programie Simplorer 
przedstawiono na rysunku 24.b. Kształt prądu zasilania ma bezpośredni wpływ na 
wartość średnią generowanego momentu obrotowego jak i jego tętnienia. 
Przykładowy rozkład prądu w uzwojeniu oraz jego przebieg w czasie pokazano na 
rysunku 25. 
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a) 

 
b) 

 

Rysunek 23. a) Wartość maksymalna indukcji magnetycznej B (Tesla) dla 
przykładowego rozkładu podłużnego w silniku; b) Indukowany strumień magnetyczny 

 (Weber) od magnesów w cewkach uzwojenia. 
a) 

 
b) 

 
Rysunek 24: a) Schemat ogólny układu zasilania z przekształtnikiem trójfazowym 

b) Realizacja układu zasilania silnika w programie Ansoft Simplorer. 
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Przebieg momentu obrotowego przy zasilaniu prądem sinusoidalnym pokazano na 
rysunku 25.c.  Tętnienia momentu wynoszą 25% wartości średniej. 
a) b) 

  
c) 

 
Rysunek 25: a) Prąd w cewkach uzwojenia dla przykładowej chwili czasowej, 

b) Przebieg prądu w uzwojeniu dla zasilania sinusoidalnego; c) przebieg momentu 
silnika 

7.3. Wyznaczone numerycznie charakterystyki silnika oraz ich porównanie 
 z wynikami pomiarów laboratoryjnych 

Na rysunkach 26 do 30 przedstawiono obliczone przy prądzie sinusoidalnym 
charakterystyki silnika. Przy amplitudzie prądu fazowego 5A i prędkości obrotowej 
3000 obr/min silnik rozwija moment 17,5 mNm co oznacza 5.5 W mocy wyjściowej 
układu napędowego. Z uwagi na zapas napięcia zasilania moment ten utrzymuje się 
w szerokim zakresie prędkości obrotowej. Przy założonym prądzie fazowym straty 

w uzwojeniach wynoszą  2.4 W. Przy zasilaniu napięciem baterii 20V silnik pobiera 

w punkcie pracy prąd  0,45A. Sprawność samego silnika wynosi  66%. Sprawność 
całego układu napędowego zależy od dodatkowych strat w układzie zasilania przy 

założonej rezystancji w obwodzie prądu stałego 30 m oraz dodatkowo 10 m strat 
na tranzystorach sprawność układu wynosi ok. 61%. 

Wyniki obliczeń zestawiono z wynikami pomiarów silnika przeprowadzonych 
w Fundacji Kardiochirurgii w Zabrzu. W rysunkach 31-33 przedstawiono wyniki 
pomiarów przy prędkości obrotowej 3000 rpm. Przy prądzie zasilającym 0.5A silnik 
rozwija moment obrotowy 16 mNm. Sprawność całego układu dla tego punktu pracy 
wynosi 48% a wyjściowa moc mechaniczna 5W. 
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Rysunek 26: Moment obrotowy silnika w funkcji prędkości obrotowej przy 
maksymalnym sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

 

Rysunek 27: Prąd fazowy silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 
sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

 

Rysunek 28: Prąd zasilania układu w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 
sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 29: Sprawność silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 
sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

 

Rysunek 30: Moc wyjściowa silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 
sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

Wyniki te pozostają w zadowalającej zgodności z wynikami otrzymanymi na drodze 
numerycznej. Silnik pomierzony przy momencie obrotowym 17.5 mNm charakteryzuje 
się wyższą wartością prądu zasilania i tym samym niższą wartością sprawności. Różnice 
te mogą wynikać głównie z uproszczeń, jakie przyjęto przy analizie numerycznej. Prąd 
fazowy w badanym silniku nie był mierzony bezpośrednio. Jest to z pewnością prąd 
odkształcony, co ma bezpośredni wpływ na wartość momentu obrotowego 
i sprawność układu. Również istotne dla wartości momentu i sprawności jest 
przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem indukowanym i prądem zasilającym. 
Przesuniecie fazowe może ulegać zmianie wraz ze zmianą prędkości obrotowej z uwagi 
na wzrost reaktancji silnika.  

Na całkowitą sprawność układu mają wpływ nie tylko straty w samym silniku, ale 
również straty w układzie zasilającym. Ich wartość została przyjęta w analizie 
numerycznej jedynie szacunkowo. Należy również mieć na uwadze wpływ zmieniającej 
się temperatury w trakcie pomiarów, co powoduje wzrost strat w uzwojeniu 
i osłabienie remanencji magnesów. W analizie numerycznej przyjęto niezmienną stałą 

temperaturę 25C. 
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Rysunek 31: Pomierzona charakterystyka momentu obrotowego silnika w funkcji prądu 
zasilania przy prędkości obrotowej 3000 rpm. 

 

Rysunek 32: Pomierzona charakterystyka sprawności układu napędowego w funkcji 
prądu zasilania przy prędkości obrotowej 3000 rpm. 

 

Rysunek 33: Pomierzona charakterystyka mocy wejściowej i wyjściowej układu 
w funkcji prądu zasilania przy prędkości obrotowej 3000 rpm. 
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7.4. Obliczenia silnika przy prądzie odkształconym 

Przeprowadzono również symulację silnika przy prądzie odkształconym 
trapezoidalnym. Na rysunkach 34-37 przedstawiono przykładowe wyniki symulacji przy 
założeniu, że silnik osiąga szczytową wartość prądu fazy 5A i prąd ten jest przy 
prędkości 3000 rpm dokładnie w fazie z indukowanym napięciem.  Tętnienia 
momentu są większe niż dla zasilania prądem sinusoidalnym i wynoszą ok. 30% - 
rysunek 37. Dla zasilania prądem sinusoidalnym tętnienia te wynosiły ok. 25% -  
rysunek 25. 

 
Rysunek 34: Przebieg prądu silnika przy zasilaniu napięciowym przy prędkości 

obrotowej 3000 rpm. 

 
Rysunek 35: Napięcie indukowane w uzwojeniu przy zasilaniu napięciowym przy 

prędkości obrotowej 3000 rpm. 

 
Rysunek 36: Prąd fazowy i napięcie indukowane w fazie uzwojenia przy zasilaniu 

napięciowym przy prędkości obrotowej 3000 rpm. 
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Rysunek 37: Moment obrotowy silnika przy zasilaniu napięciowym przy prędkości 
obrotowej 3000 rpm. 

7.5. Możliwości poprawy sprawności napędu pompy 

Ponieważ jak wynika z charakterystyk silnika przedstawionych w rozdziale 4.3 silnik 
w szerokim zakresie prędkości przewyższającym znacznie wymagany zakres nie osiąga 
maksymalnego napięcia wynikającego z napięcia baterii 20V. Daje to możliwość 
modyfikacji uzwojenia silnika tak, aby ograniczyć prąd wejściowy w punkcie pracy 
i poprawić sprawność układu. Zmiana ta dotyczy zwiększenia liczby zwojów 
i dopasowania średnicy przewodu dla wymaganego współczynnika wypełnienia. 
Umożliwia to osiągnięcie wymaganego momentu obrotowego przy niższej wartości 
prądu fazy. Pomimo zmniejszenia prądu fazowego straty w uzwojeniach silnika nie 
ulegają zmianie ponieważ przy ograniczeniu przekroju cewki z kwadratem liczby 
zwojów rośnie rezystancja silnika. Niższa wartość prądu fazy ma natomiast wpływ na 
poprawę sprawności przekształtnika zasilającego ponieważ w tym wypadku jego 
rezystancja nie uległa zmianie. Z tego powodu można osiągnąć tą samą moc wyjściową 
jak przed modyfikacją przy niższej wartości prądu zasilającego i wyższej sprawności 
całego układu. Przykładowe charakterystyki silnika przy zmianie liczby zwojów z 10 na 
15 przedstawiono na rysunkach 38-42. 

 

Rysunek 38: Moment obrotowy silnika w funkcji prędkości obrotowej przy 
maksymalnym sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 39: Prąd fazowy silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 

sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

 
Rysunek 40: Prąd zasilania układu w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 

sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

 
Rysunek 41: Sprawność silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 

sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 42: Moc wyjściowa silnika w funkcji prędkości obrotowej przy maksymalnym 
sinusoidalnym prądzie fazowym 5A i temperaturze pokojowej. 

7.6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Przedstawiona konstrukcja silnika ze statorem wykonanym z rdzenia typu SMC 
charakteryzuje się najlepszymi parametrami ruchowymi spośród wszystkich 
analizowanych w projekcie konstrukcji. Parametry silnika wyznaczone na drodze 
numerycznej pozostają w dobrej zgodności z wartościami wyznaczonymi laboratoryjnie 
dla zbudowanych prototypów. Uzyskanie lepszej zgodności wymaga znajomości 
dokładnego kształtu prądu zasilania oraz jego przesunięcia fazowego względem 
indukowanego napięcia tak jak to przedstawiono dla wyników symulacji na rysunku 36.  

Na rysunkach 43 oraz 44 zestawiono porównanie momentu obrotowego oraz strat 
w uzwojeniach w funkcji prądu fazowego dla silnika powietrznego AIR oraz dla silnika 
SMC. Oba silniki charakteryzują się porównywalną mocą, aczkolwiek silnik powietrzny 
wymaga dla tych parametrów wyjściowych grubszych magnesów. Silnik SMC jednak 
uzyskuje tę moc wyjściową przy znacznie niższej rezystancji uzwojenia i znacznie 
niższych stratach co ilustruje wykres 44. Decyduje to o zdecydowanej przewadze 
takiego rozwiązania.  

 

Rysunek 43: Porównanie momentu obrotowego silnika powietrznego (AIR) 
z momentem silnika typu SMC w funkcji amplitudy sinusoidalnego prądu fazowego 

w temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 44: Porównanie strat mocy w uzwojeniu silnika powietrznego (AIR) ze stratami 
w silniku typu SMC w funkcji amplitudy sinusoidalnego prądu fazowego 

w temperaturze pokojowej.  

8. Konstrukcja układu łożyskowania hydrodynamicznego wirnika pompy 
ReligaHeart ROT 

W celu stabilizacji położenia wirników w pompach wspomagania pracy serca 
wykorzystywane są różnego typu rozwiązania konstrukcyjne łożysk, bazujące na 
różnych zjawiskach fizycznych. Znane są łożyska mechaniczne, hydrodynamiczne, 
elektromagnetyczne oraz magnetyczne. Często w jednym urządzeniu wykorzystywane 
jest kilka typów łożysk. Każdy z typów łożysk ma swoje zalety jak i wady.  

W przypadku łożyskowania mechanicznego uzyskuję się niezawodne podparcie, które 
eliminuje możliwość niepożądanego mechanicznego kontaktu wirnika z obudową 
pompy. Wadą takiego rozwiązania w pompach krwi jest wysokie ryzyko powstawania 
skrzeplin w obszarze łożyska. 

Łożyska hydrodynamiczne pozwalają na skuteczne równoważenie sił zewnętrznych, 
oddziałujących na wirnik pompy. Pomiędzy wirnikiem a obudową pompy jest 
przestrzeń, w której powstaje film (cienka warstwa cieczy) separujący wirnik od 
obudowy. Problemem w takim rozwiązaniu jest szerokość szczeliny roboczej pomiędzy 
wirnikiem a obudową pompy (Typowy zakres roboczy dla tego typu łożysk w zależności 
od obciążenia może zmieniać się od 0.005 do 0.08 mm) . Przestrzeń ta powinna być na 
tyle szeroka by pozwalała na omywanie wirnika zmniejszając jednocześnie ryzyko 
pojawienia się skrzeplin w pompie. Przy tak małych przestrzeniach roboczych może 
dochodzić do mechanicznego uszkodzenia elementów morfotycznych krw,i co skutkuje 
zwiększeniem poziomu hemolizy. 

W przypadku łożysk elektromagnetycznych ich konstrukcja przewiduje zastosowanie 
rozbudowanych układów elektronicznych do sterowania pracą łożyska. Dodatkowo 
powinny być zastosowane czujniki, wykrywające położenie wirnika w pompie - 
informacja niezbędna dla sterowania pracą łożyska. Wykorzystanie dodatkowych 
cewek elektrycznych, które będą generować pole magnetyczne dla oddziaływania 
z magnesami stałymi, umieszczonymi w wirniku pompy, spowoduje wzrost poboru 
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energii przez urządzenie i skrócenie czasu pracy z baterii. Dodatkowo zwiększa się 
ryzyko uszkodzenia pompy i jej krytycznej dysfunkcji w przypadku utraty stabilizacji 
polem elektromagnetycznym. 

Wykorzystanie w pompie krwi łożysk magnetycznych opartych o stałe magnesy, 
wydawałoby się najlepszym rozwiązaniem. Takie łożysko pozwala uzyskać 
bezkontaktowe podparcia wirnika pompy, bez dostarczania dodatkowej energii 
zasilającej i może zapewnić wysokie poziomy sił stabilizujących. Wadą tego typu 
rozwiązania jest to, że przy stabilnym łożyskowaniu w jednym kierunku, pojawiają siły 
magnetyczne działają destabilizująco w drugim kierunku. Przy wykorzystaniu stałych 
łożysk magnetycznych niezbędnym jest wykorzystanie dodatkowych elementów 
stabilizujących wirnik pompy w kierunku niestabilnym.  

8.1. Siły niezrównoważone w pompach odśrodkowych i metody ich równoważenia. 

W trybie normalnej pracy na wirnik jednostopniowej odśrodkowej pompy ze strony 
pompowanej cieczy oddziałują siły wytrącające wirnik z jego nominalnej pozycji. 
W zależności od kierunku oddziaływania wyróżniają siły osiowe i promieniowe. Na 
rysunku 1 a) przedstawiono schemat powstawania promieniowej siły w odśrodkowej 
spiralnej kierownicy pompy. Zmiana prędkości wzdłuż toru cząstki w kanale spiralnym 
powoduje zmianę ciśnienia. Wynikowa wartość oraz kierunek oddziaływania siły 
promieniowej są zależne od warunków panujących w odśrodkowej kierownicy spiralnej 
(zalezą od punktu pracy pompy). Na rysunku 1 b) przedstawiono charakterystykę 
zmiany wartości siły promieniowej w zależności od punktu pracy pompy (Q/Qopt). 
W optymalnym punkcie pracy pompy wartość siły jest najmniejsza. 

  
Rysunek 10 – Siły promieniowe w pompach odśrodkowych 

 

Rysunek 11 - Schemat powstania siły osiowej(na skutek oddziaływania cieczy) 
oddziałującej na zespól wirujący pompy odśrodkowej. 

Dodatkowa osiowa destabilizująca siła powstaje na wskutek istnienia różnicy ciśnień 
w przestrzeniach między obudową pompy a tarczami (górną i dolną) wirnika. Na 
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rysunku 2 przedstawiono schemat powstawania siły osiowej. Wartość tej siły jest 
proporcjonalna od różnicy ciśnień w obydwu szczelinach. 

W pompach przemysłowych wirniki osadzane są na sztywnym wale i oddziaływanie sił 
promieniowych jest kompensowane za pomocą łożysk tocznych lub ślizgowych. 
Wartości sił osiowych w dużych pompach przemysłowych mogą sięgać nawet kilku ton. 
Dla ich równoważenia stosuje się różnego rodzaju elementy odciążające. Na rysunku 3 
są przedstawione najczęściej stosowane konstrukcje. Konstrukcję a), b) mogą być 
stosowane zarówno w pompach jednostopniowych i wielostopniowych. 
Równoważenie sił osiowych odbywa się dla każdego wirnika osobno. Pozostałe 
konstrukcję c) - g) są stosowane w pompach wielostopniowych oraz 
dwustrumieniowych (g). W konstrukcjach (c-f) za pomocą tarczy odciążającej (c), bębna 
odciążającego (d) oraz ich połączenia (e) odbywa się kompensacja sił osiowych dla 
całego układu wirującego. 

 

  
c) a) b) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g) 

Rysunek 12 - Sposoby równoważenia osiowych sił oddziałujących na rotor pomp 
odśrodkowych 

Na rysunku 3 f) przedstawiono symetryczny układ wirników, który jest zrównoważony 
przy zachowaniu odpowiedniej dokładności wykonania i montażu. Na rysunku 3 g) 
przedstawiono wirnik dwustrumieniowy, kompensacją siły osiowej wynika 
z symetrycznego oddziaływania cieczy na wirnik w kierunku osiowym. Przedstawione 
rozwiązania nie mogą być zastosowane w pompie wspomagania pracy serca, ponieważ 
z założeń eksploatacyjnych dla takich pomp wynika, że są to pompy jednostopniowe, 
jednostrumieniowe, pracujące przy niskich parametrach, dla których wymagane jest 
zapewnienie omywania wirnika pompy. W konstrukcjach 3a, 3b, które mogą być 
stosowane w pompach jednostopniowych jest wysokie ryzyko powstawania 
zastoinowych obszarów a więc zwiększone ryzyko zatorowości. 
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8.2. Łożysko hydrodynamiczne 

Jednym z kierunków badań w projekcie pompy ReligaHeart ROT, było opracowanie 
konstrukcji hydrodynamicznego układu równoważenia sił osiowych, oddziałujących na 
wirnik odśrodkowej pompy wspomagania serca. W trakcie prac nad konstrukcją 
hydrodynamicznego układu dokonano analizy różnych możliwych rozwiązań: 
równoważenie sił hydraulicznych za pomocą szczelin dławiących i za pomocą 
aktywnego łożyska umieszczonego na wirniku pompy.  

8.3. Równoważenie sił za pomocą szczelin dławiących. 

Główną ideą tego rozwiązania jest wymuszenie zmiany rozkładu ciśnień w szczelinach 
między wirnikiem a obudową pompy, przy ruchu wirnika w kierunku osiowym tak, aby 
powstały siły niedopuszczające do kontaktu wirnika z obudową. Konstrukcja 
przewidywała przewężenie szczelin w obszarze szyjki wirnika oraz na tarczy 
pokrywającej. Przemieszczenie wirnika w kierunku osiowym w stronę wlotu pompy 
spowoduje wzrost oporności szczeliny przy wlocie pompy i jednocześnie zmniejszenie 
oporności szczeliny przy tarczy pokrywającej. Skutkiem zmian oporności szczelin będzie 
wzrost średniego ciśnienia w szczelinie wlotowej i zmniejszenie średniego ciśnienia 
w szczelinie przy tarczy pokrywającej. Wypadkowa siła oddziaływania cieczy na wirnik 
pompy będzie skierowana w kierunku przeciwnym do przemieszczenia wirnika. 
Analogiczne zjawiska będą miały miejsce przy przemieszczeniu wirnika w kierunku 
przeciwnym. 

8.4. Metody badania 

Analizę zjawisk hydrodynamicznych wykonano z wykorzystaniem metod numerycznych 
symulacji dynamiki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics). Dla wybranych 
rozwiązań konstrukcyjnych przeprowadzono obliczenia odwzorowujące wybrane 
warunki pracy pompy.  

 

Rysunek 13 - Schemat zmiany sił oddziałujących na wirnik pompy 
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W obliczeniach zmiennymi były wysokości szczelin roboczych, prędkości obrotowe oraz 
różnice ciśnień. Wyznaczenie sił hydrodynamicznych w zależności od prędkości 
obrotowej oraz różnicy ciśnień pozwala ocenić pracę układu równoważenia w różnych 
warunkach pracy pompy.  

Na rysunku 4 przedstawiono schemat działania szczelin dławiących. Opisana 
konstrukcja pozwala na zmianę charakteru oddziaływania cieczy na wirnik pompy. Na 
rysunku 5 przedstawiono zmiany ciśnienia na długości szczelin między wirnikem 
a obudową pompy, uzyskane w obliczeniach numerycznych przepływu przez szczeliny 
pompy, które potwierdzają opisane wyżej zjawiska. Na rysunku 6 przedstawiono 
wykres siły oddziaływania cieczy na wirnik pompy. Miejsce przejśćia charakterystyki 
przez oś poziomą jest stabilnym miejscem równowagi wirnika. 

  

Rysunek 14 - Zmiany ciśnienia wzdłuż szczeliny między wirnikiem a obudową pompy 
przy różnych wysokościach szczeliny  

 

Rysunek 15 - Charakterystyka zmiany siły hydraulicznej działającej na wirnik przy 
przemieszczeniu wirnika w kierunku osiowym 

Opisana konstrukcja ma jednak szereg wad. Wartości sił hydrodynamicznych, które 
stabilizują położenie wirnika w obudowie pompy są zależne od ciśnienia panującego 
w zbiorczym kanale spiralnym pompy. Uzyskanie wysokich wartości sił stabilizujących 
przy niskich wartościach ciśnienia w pompie, np. przy pracy z dużym wydatkiem Q, 
będzie nie możliwe. Oprócz tego zmniejszenie szczelin spowoduje spowolnienie 
przepływu wtórnego i zwiększy ryzyko powstawania skrzeplin w rejonie łożyska. 
Opisane wady nie pozwalają na wykorzystanie takiego rozwiązania w konstrukcji 
pompy wspomagania pracy serca. 
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8.5. Aktywne łożysko hydrodynamiczne. 

Przy opracowaniu konstrukcji układu łożyskowania hydrodynamicznego pompy 
wspomagania pracy serca powinny być brane pod uwagę specyficzne właściwości 
pompowanej cieczy (krwi) takie jak np. zmienna w zależności od naprężeń ścinających 
lepkość krwi, oraz niekorzystne zjawiska związane z uszkodzeniem elementów 
morfotycznych i powstawaniem skrzeplin. Klasyczne rozwiązania elementów 
odciążających siły osiowe przedstawione na rysunku 3, jak wykazano powyżej nie mogą 
być zastosowane w pompie do pracy z krwią ze względu negatywnego oddziaływania 
zjawisk zachodzących w łożysku na krew.  

Dowodem skali problemu równoważenia sił w pompach wspomagania pracy serca 
zjawiska obserwowane w stosowanych klinicznie urządzeniach tego typu. Na rysunku 7 
przedstawiono kilka pomp wspomagania pracy serca, w których zastosowano łożyska 
hydrodynamiczne.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Rysunek 16 – Konstrukcję pomp odśrodkowych w których są zastosowane łożyska 
hydrodynamiczne a) HeartWare b) Ventrassist c) DuraHeart  

Pochylone powierzchnie elementów łożyska mogą być usytuowane zarówno na 
powierzchni ruchomej wirnika, jak i statycznej – obudowy pompy. Na przykład na 
rysunku 7 w konstrukcjach (a), (b) elementy łożysk rozmieszczono na powierzchniach 
wirnika pompy, w konstrukcji( c) na powierzchni obudowy. 

Rozmieszczenie elementów łożysk hydrodynamicznych na powierzchni obudowy 
pompy wiąże się z szeregiem problemów technicznych oraz eksploatacyjnych. 
Największym problemem będzie zwiększone ryzyko powstawania skrzeplin we 
wgłębieniach zasilających łożysko. 

Najlepsze rezultaty zapewnienia bezkontaktowej pracy wirnika pompy wspomagania 
pracy serca uzyskiwane są w łożyskach hydrodynamicznych z elementami 
rozmieszczonymi na powierzchni wirnika pompy.  

W projekcie łożyska dla pompy ReligaHeart ROT wykorzystano ta konfigurację łożyska. 
Metodami CFD przeprowadzono obliczenia przepływu przez szczeliny pompy dla 
różnych warunków pracy oraz pozycji wirnika w obudowie. Na rysunku 8 
przedstawiono przykładowe rozkłady ciśnienia na ściankach wirnika. Kolor czerwony 
wskazuje na obszar, w którym dochodzi do zwiększenia ciśnienia powyżej wartości 
ciśnienia występującego w zbiorczym kanale spiralnym pompy.  
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a b 

Rysunek 17 – Rozkład pół ciśnienia a) na górnej tarczy wirnika H=0.05 mm; b) na dolnej 
tarczy wirnika H=0.15mm  

  
a) b) 

Rysunek 18 – Krzywe zmiany ciśnienia wzdłuż szczeliny między wirnikiem a obudową 
pompy a) - dla szczeliny górnej, b) - dla szczeliny dolnej przy różnej wysokości szczelin 

0,05 mm; 0,1 mm; 0,15mm 

 

Rysunek 19 - Charakterystyki siły nośnej łożyska dla różnych prędkości obrotowych 
wirnika oraz ciśnień roboczych w pompie 

Zmniejszenie dystansu między wirnikiem a jedną ze ścianek obudowy pompy 
powoduje wzrost ciśnienia na elementach łożyska hydrodynamicznego i jako skutek 
wzrost siły nośnej łożyska. Jak widać na wykresach (rysunek 9) obszar działania łożyska 
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hydrodynamicznego zaczyna się od wysokości szczeliny H=0.1mm. Przy wysokości 
szczeliny h=0.05 mm można zauważyć znaczący wzrost ciśnienia na elementach 
łożyska. Na rysunku 10 przedstawiono charakterystyki sił hydrodynamicznych 
stabilizujących wirnik przy różnych wartościach prędkości obrotowej oraz ciśnienia 
roboczego w pompie. Krzywe sił nośnych w łożyskach hydrodynamicznych mają 
charakter niesymetryczny względem nominalnej pozycji wirnika w obudowie pompy. 
Wynika to z nie symetryczności szczelin między wirnikiem a obudową pompy i różnych 
rozkładów pół ciśnień w tych obszarach.  

8.6. Wnioski dotyczące stosowania łożyska hydrodynamicznego w pompie 
ReligaHeart ROT  

Przedstawione wyniki badań potwierdzają potrzebę zastosowania w konstrukcji pompy 
wspomagania serca aktywnego łożyskowania hydrodynamicznego. Pozwala to na 
osiągnięcie wysokich wartości siły nośnej przy zapewnieniu przemywania szczeliny 
między wirnikiem a obudową pompy. Niezawodność działania aktywnych łożysk 
hydrodynamicznych jest ich dużą zaletą i pozwala zwiększyć niezawodność całego 
urządzenia. Zastosowanie aktywnego łożyskowania hydrodynamicznego w porównaniu 
z aktywnym łożyskowaniem magnetycznym ma szereg zalet: niezawodność, brak 
elementów kontrolno -pomiarowych, brak potrzeby dodatkowego zasilania 
i zwiększonego poboru mocy z baterii do pompy. Jednakże, aktywne łożyskowanie 
magnetyczne pozwala na zapewnienie bezkontaktowej pracy wirnika w całym zakresie 
prędkości obrotowych od 0 do maksymalnej.  Problemem łożyska 
hydrodynamicznego jest brak jego działania w postoju wirnika i przy niskich 
prędkościach wirowania, wysokość czynnego obszaru szczeliny - znacznie mniejsza od 
szczeliny w zawieszeniu magnetycznym, co może narażać elementy morfotyczne na 
większe ryzyko uszkodzenia. Badania weryfikacyjne oraz testy in-Vitro i in-Vivo pracy 
pompy z krwią pozwalają ocenić oddziaływanie łożyska hydrodynamicznego na krew 
i określić poprawność konstrukcji łożyska. 

9. Badania układu łożyskowania magnetycznego wirnika 

Coraz częściej w pompach wirowych stosowane są zawieszenia wirnika na pasywnych 
łożyskach magnetycznych. Ich głównymi zaletami są wysoka niezawodność (brak 
elementów kontrolno - pomiarowych) oraz brak zapotrzebowania energii elektrycznej 
dla pracy łożyska. Bezkontaktowe działanie łożyska zwiększa całkowitą sprawność 
urządzeń poprzez zmniejszenie strat mechanicznych na tarcie. Idealnym wydaje się być 
całkowite zawieszenie elementów wirujących w pasywnych łożyskach magnetycznych. 
Jednakże jest to nie możliwe. Zgodnie z twierdzeniem Earnshaw (1842) nie możliwym 
jest całkowite 3 - kierunkowe stabilne łożysko magnetyczne z magnesami stałymi, przy 
wykorzystaniu tylko sił od statycznych pól magnesów stałych. Istnieje kilka 
przypadków, dla których to prawo nie ma zastosowania. Są to układy, w których 
wykorzystuje się: pola zmienne w czasie, systemy z aktywnym sprzężeniem zwrotnym, 
systemy z diamagnetykami, cieczami ferromagnetycznymi lub z nadprzewodnikami. 
[1], [2] Najczęściej stosowaną metodą wykorzystywaną w konstrukcji stabilnych łożysk 
jest zastosowanie aktywnego sprzężenia zwrotnego.  



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

510 

Wykorzystanie pasywnych łożysk magnetycznych w technice wiąże się 
z zastosowaniem dodatkowych łożysk, blokujących niestabilny kierunek reakcji łożyska 
magnetycznego. W klinicznych pompach wspomagania serca łożyska magnetyczne 
stosowane są w połączeniu z: 

 łożyskami mechanicznymi (pompy osiowe II generacji),  
 łożyskami hydrodynamicznymi (pompy odśrodkowe III generacji),  
 aktywnymi łożyskami elektromagnetycznymi (w trakcie badań klinicznych i 

laboratoryjnych). 

Dla konstrukcji prototypu pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT wybrano 
konstrukcję łączącą łożysko magnetyczne i hydrodynamiczne. Celem zastosowania 
łożysk magnetycznych była stabilizacja wirnika pompy w kierunku promieniowym. 

9.1. Metody badania 

Opracowanie układu łożyskowania dla wirnika pompy wspomagania serca wiąże się 
z szeregiem ograniczeń. Konstrukcja powinna zapewniać wystarczający poziom sił 
nośnych przy małych rozmiarach gabarytowych. W opracowywanej konstrukcji pompy 
w celu zapewnienia równoważenia zarówno sił osiowych jak i promieniowych, 
oddziałujących na wirnik w czasie pracy, wykorzystane zostanie zawieszenie 
hybrydowe, łączące łożyska magnetyczne z łożyskami hydrodynamicznymi. Łożyska 
hydrodynamiczne będą miały za zadanie równoważenie sił osiowych. Głównym 
przeznaczeniem układu łożysk magnetycznych, będzie utrzymywanie stabilnej pozycji 
wirnika pompy w kierunku promieniowym. 

Opracowanie konstrukcji łożyskowania magnetycznego dla pompy wspomagania pracy 
serca zostało oparte o analizy numeryczne. Wzajemne oddziaływanie pól 
magnetycznych magnesów stałych zostało przeanalizowane z wykorzystaniem metody 
elementów skończonych. Dla uzyskania wiarogodnych wyników w obliczeniach 
wykorzystywano trójwymiarowe modele magnesów. W procesie analizy 
i opracowywania konstrukcji zmiennymi były: zarówno geometria układu, jak 
i parametry materiału. W celu wyznaczenia charakterystyk sił oddziałujących 
w łożyskach dla każdego przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego wykonano serie 
obliczeń. Na podstawie analizy otrzymanych wyników dokonywano zmian 
w konstrukcji. Na odpowiednich etapach opracowania konstrukcji przeprowadzano 
fizyczne badania eksperymentalne w celu walidacji metody obliczeniowej oraz 
weryfikacji parametrów badanej konstrukcji łożyska magnetycznego. 

9.2. Konstrukcja łożysk magnetycznych 

Na podstawie obliczeń numerycznych wykonanych dla różnych układów magnesów, 
została wybrana konstrukcja łożyska, która pozwala umieścić magnesy w wirniku 
i obudowie pompy odśrodkowej jednocześnie osiąga wystarczający poziom sił nośnych 
(rysunek 1). W kolejnym etapie badań zostały przeprowadzone obliczenia numeryczne 
mające na celu optymalizację wybranej konstrukcji, dla uzyskania największych sił 
oddziaływania między magnesami przy jednoczesnym zachowaniu małych rozmiarów 
łożyska. Parametrami zmiennymi w kalkulacjach były wymiary magnesów i ich 
względne rozmieszczenie.  
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Rysunek 20 Schemat ułożenia magnesów w łożyskach 

Rozmiary magnesów w układzie łożysk są ograniczone geometrią układu 
przepływowego, oraz rozmieszczeniem elementów silnika w obudowie pompy.  

Finalna konstrukcja łożysk jest oparta o pierścieniowe magnesy neodymowe (NdFeB) 
o remanencji w temperaturze pokojowej 1.2 T. W celu uzyskania dwupunktowego 
podparcia wirnika zawieszenie magnetyczne składa się z dwóch łożysk,. W skład 
każdego z łożysk wchodzą trzy magnesy. Dwa rozmieszczone w obudowie pompy 
a jeden w wirniku. Dla wybranego modelu łożysk zostały przeprowadzone obliczenia 
w dużym zakresie przemieszczeń osiowych oraz promieniowych. Wynikiem obliczeń są 
charakterystyki sił w osobnych łożyskach, jak i w całym systemie łożysk. 

W celu walidacji modelu numerycznego, oraz potwierdzenia uzyskanych 
charakterystyk konstrukcji, przystąpiono do wykonania fizycznych badań 
eksperymentalnych. Stanowisko pomiarowe zostało przygotowane w taki sposób, aby 
z największa precyzją odwzorować układ magnesów w badanym łożysku pompy. 
Badania empiryczne zostały wykonane z wykorzystaniem poziomej maszyny 
wytrzymałościowej MTS TYTRON 250, która zapewnia wysoką dokładność ruchu 
posuwistego aktywatora. Na rysunku 2 przedstawiono schemat pomiaru sił osiowych 
w układzie łożysk magnetycznych. 

 

Rysunek 21 - Schemat stanowiska pomiarowego dla badania sił w systemie łożysk 

Dla sprawdzenie funkcjonalności poszczególnych łożysk zostały przeprowadzone 
dodatkowe pomiary i wyznaczono ich charakterystyk siły w funkcji przesunięcia. Na 
rysunku 3 przedstawiono schematy przeprowadzonych doświadczeń.  
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Rysunek 22 - Schematy pomiarów sił w łożyskach magnetycznych pompy 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano charakterystyki sił osiowych 
w łożyskach w dużym zakresie przemieszczeń. Na rysunku 4 są przedstawione uzyskane 
charakterystyki. 

 

Rysunek 23 - Wyniki pomiarów siły osiowej w systemie łożysk magnetycznych 

Zakres przemieszczeń osiowych i promieniowych w pompie wspomagania pracy serca 
względem pozycji środkowej jest równy ± 0.15 mm w kierunku osiowym  i ± 0.2 mm 
w kierunku promieniowym. Na wykresie zaznaczono możliwe docelowe obszary pracy 
łożysk. Na rysunku 5 przedstawiono porównanie wyników obliczeń numerycznych 
z danymi badań empirycznych. Uzyskano wysoką zbieżność danych obliczeniowych 
i doświadczalnych.  

W konstrukcji jednego z łożysk zaproponowano rozwiązanie mechaniczne 
umożliwiające regulację względnego położenia magnesów, co pozwala na korygowanie 
wartości wynikowych sił w systemie łożysk. Na rysunku 6 przedstawiono empiryczne 
charakterystyki sił w systemie przy różnych ustawieniach łożyska. Regulacja łożyska 
pozwała na korektę sił osiowych w dużym zakresie. 
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Rysunek 24 - Porównanie danych eksperymentalnych z wynikami obliczeń 

Przeprowadzone badania empiryczne nie pozwoliły na uzyskanie danych dotyczących 
sił promieniowych w łożyskach magnetycznych. Na podstawie porównania danych 
dotyczących sił oddziaływania w kierunku osiowym można założyć z dużą pewnością iż 
wyniki otrzymane w obliczeniach numerycznych są bliskie rzeczywistym 
oddziaływaniom. Na podstawie danych obliczeniowych. przeprowadzono analizę sił 
promieniowych.  

 

Rysunek 25 - Zakres sił osiowych w systemie łożysk. 

W kolejnym etapie przeprowadzono obliczenia siły nośnej łożyska magnetycznego przy 
różnych wartościach przemieszczenia promieniowego. Obliczenia wykonano dla 
zakresu przemieszczeń od 0 do 0.2 mm z krokiem 0.025mm. Na rysunku 7 
przedstawiono wyniki obliczeń sił promieniowych w łożyskach magnetycznych. 
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a 

 
B 

Rysunek 26 - Zmiana sił promieniowych w łożyskach magnetycznych przy zwiększeniu 
ekscentrysytetu w łożyskach: a - dla łożyska górnego, b - dla łożyska dolnego. 

Na rysunku 8 przedstawiono pole możliwych przemieszczeń oraz zakres sił w łożyskach 
górnym i dolnym, które są ograniczone ściankami obudowy pompy. Na podstawie 
danych obliczeniowych przedstawionych na rysunkach 7 można stwierdzić, iż łożysko 
górne ma większą sztywność w porównaniu z łożyskiem dolnym. Przy obciążeniu 
promieniowym wirnika o wartości 2.6 N w łożysku dolnym dojdzie do kontaktu 
pomiędzy wirnikiem a obudową pompy. Jednocześnie z tym w drugim łożysku jeszcze 
będą zachowane warunki pracy bezkontaktowej. Efekt ten może prowadzić do 
skrzywienia kątowego osi obrotu wirnika a w konsekwencji do wzbudzenia 
niekorzystnego dla pracy pompy ruchu precesyjnego.  

W celu uzyskania równej sztywności w obu łożyskach magnetycznych zostały 
opracowane zmiany w konstrukcji układu magnetycznego. Zmiany dotyczyły 
rozmiarów magnesów w łożyskach, co pozwoliło na uzyskanie mocno zbliżonych 
charakterystyk wartości siły nośnej w obu punktach podparcia.  

 

Rysunek 27 - Obszar bezkontaktowej pracy wirnika w łożyskach. 

10. Podsumowanie badań wykorzystania statycznego łożyska 
magnetycznego w pompie ReligaHeart ROT 

Opracowano układ łożysk magnetycznych dla pompy wspomagania pracy serca, który 
spełnia wymagania. Poziom siły nośnej zapewnia bezkontaktową prace i kompensację 
oddziaływań na wirnik ze strony pompowanej cieczy oraz innych wymuszeń.  
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11. Eksploatacyjne badania laboratoryjne wirowej, odśrodkowej pompy 
wspomagania serca ReligaHeart ROT 

11.1.  Cel i zakres badań 

Celem przeprowadzonych badań był pomiar parametrów eksploatacyjnych pompy 
wirowej ReligaHeart ROT. W ujęciu właściwości przepływowych pompy badania 
przeprowadzono w zakresie statycznym (rozumianym jako stacjonarne warunki 
wymuszenia i obciążenia obiektu) oraz dynamicznym (opisującym stany przejściowe 
w odniesieniu do napędu i obciążenia pompy). Ponadto przeprowadzone zostały 
techniczne testy bezpieczeństwa eksploatacyjnego ukierunkowane na zastosowanie 
pompy w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. Strukturę i zakres 
przeprowadzonych badań przedstawiono poniżej: 

 badania statyczne: 
o pomiar charakterystyk hydrodynamicznych, 
o badanie właściwości energetycznych pompy i dyssypacji energii, 
o określenie wpływu lepkości cieczy na charakterystykę 

hydrodynamiczną pompy, 

 badania dynamiczne: 
o określenie sposobu pracy pompy dla pulsacyjnych obciążeń 

hydrodynamicznych, 
o ocena granicznych warunków lewitacji wirnika, 

 badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego: 
o badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, 
o uszkodzenie jednego z uzwojeń silnika; 
o badania kwalifikacyjne. 

11.2.  Materiał i metody badań 

11.2.1. Materiał badany 

Badaniom poddano kilka egzemplarzy pompy ReligaHeart ROT, różniących się między 
sobą głównie rodzajami zastosowanych materiałów konstrukcyjnych. Szczegółowy opis 
badanej grupy przedstawiono w Tab. 1. W badaniach wykorzystano również jeden 
egzemplarz doświadczalny pompy z wirnikiem zawieszonym na łożysku mechanicznym, 
jako model referencyjny. Egzemplarz ten wytworzony był metodą szybkiego 
prototypowania z polimeru światłoutwardzalnego. Dla zamodelowania zmian lepkości, 
stosowano różne rodzaje płynu roboczego o różnej temperaturze. Szczegółowy opis 
parametrów płynu został przedstawiony w (Tab. 2). Pomiaru lepkości dokonywano za 
pomocą wiskozymetru kapilarnego. 

Tab. 1 Charakterystyka techniczna badanego materiału 

CHARAKTERYSTYKA POMPY 

MATERIAŁ 
polimer 

światłoutwardzalny 
tytan PEEK PEEK 

ŁOŻYSKO 
HYDRODYN. 

brak (zawieszenie 
mechaniczne) 

konstrukcja typu 
1 

konstrukcja typu 
2 

konstrukcja 
typu 2 
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WSTĘPNE 
PODNOSZENIE 
WIRNIKA 

nie dotyczy wspomagane samoczynne samoczynne 

SYNCHRONIZACJA czujniki Hall'a czujniki Hall'a czujniki Hall'a bezsensorowa 

STEROWNIK 
EPOS2 

(Maxonmotors) 
EPOS2 

(Maxonmotors) 
EPOS2 

(Maxonmotors) 
DECS5/50 

(Maxonmotors) 

NUMER SERYJNY bez numeru bez numeru 04/12 
05/12, 06/12, 

07/12 

RODZAJ BADANIA 1.1 
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 

2.2; 3.2 
3.1 1.3; 3.1, 3.3 

 Tab. 2 Parametry fizyczne płynu roboczego stosowanego podczas badań 

CHARAKTERYSTYKA PŁYNU ROBOCZEGO 

 WODA WODA + GLICERYNA 
WODA +    
GLUKOZA 

LEPKOŚĆ [cP] 1.0 2.0 - 10.0 1.8 - 5.6 

TEMPERATURA [oC] 23.5 25.0 36.0 

RODZAJ BADANIA 1.1 
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

3.2 
1.3; 3.3 

11.2.2. Stanowiska i modele badawcze 

W badaniach zastosowano modele i stanowiska przepływowe zaprojektowane do 
badanych zjawisk. W przypadku badań statycznych (1.1; 1.2; 1.3), badań 
kwalifikacyjnych (3.3) oraz wybranych badań dynamicznych (2.2) stosowane były dwa 
typy modeli przepływowych: 

 dla pomp wykonanych z polimeru schemat stanowiska został przedstawiony 
na (Rys. 1), 

 dla pompy wykonanej z tytanu skonstruowano stanowisko umożliwiające 
wstępne podnoszenie wirnika (w momencie rozruchu) poprzez oddziaływanie 
siłami ciśnienia pochodzącymi od dodatkowej pompy wirowej, odłączanej po 
uruchomieniu pompy badanej (Rys. 2). 

W badaniach dynamicznych dla obciążeń pulsacyjnych zastosowano układ z Rys. 3 
w skład którego wchodził aktywny (zasilany pneumatycznie) model fizyczny komory 
serca (będący zaadaptowaną pompą krwi typu POLVAD) współpracujący z obciążeniem 
hydrodynamicznym typu modelu Windkesela. Do badań bezpieczeństwa 
przeciwporażeniowego skonstruowano dwa modele środowiska elektrolitowego 
wnętrza klatki piersiowej, przeznaczone do pomiaru prądów upływu i odporności na 
przebicie (Rys. 4). W badaniach pracy pompy z uszkodzoną jedną sekcją silnika 
zastosowano model przepływowy z Rys. 1. W sterowniku pompy zapewniono 
możliwość odłączania jednej z sekcji silnika za pomocą mechanicznego wyłącznika 
trzysekcyjnego. 

Parametry aparatury pomiarowej wykorzystywanej podczas badań przedstawiono 
w Tab. 3. Dane z czujników były rejestrowane i analizowane przez system pomiarowy 
z dedykowanym oprogramowaniem w środowisku LabVIEW. 
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Rys. 1 Stanowisko badawcze w warunkach 
stacjonarnych 

Rys. 2 Stanowisko badawcze ze wstępnym 
podnoszeniem wirnika 

 

Rys. 3 Stanowisko badawcze w warunkach pulsacyjnego obciążenia napływu do pompy 

  

Rys. 4 Stanowiska do badań prądów upływu (po lewej) i odporności na przebicie (po prawej) 

 



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

518 

11.2.3. Aparatura pomiarowa 

Tab. 3 Wykaz mierzonych wielkości fizycznych i zastosowanej aparatury pomiarowej 

WIELKOŚĆ FIZYCZNA PRZYRZĄD PARAMETRY POMIARU 

objętościowe natężenie 
przepływu 

TS420 (Transonic) 
sonda typu 12XP 

niepewność 5% 
pasmo 120Hz 

ciśnienie całkowite NPXG2 (Peltron) 
niepewność 0.2% 

pasmo 1kHz 

rozkład temperatury Ti9 (Fluke) niepewność 5% 

prąd 
spadek napięcia na 

wzorcowej oporności 
niepewność 0.1% 

pasmo: 10kHz 

napięcie NI PXI6259 
niepewność 0.1% 
pasmo <100kHz 

częstotliwość NI PXI6259 brak danych 

11.2.4. Metodyka prowadzenia badań 

 pomiar charakterystyk hydrodynamicznych 

W badaniach wyznaczono funkcję: 

var][
var][min])/[(][




cP
RPMnlFfkPap


 (1) 

gdzie: p - różnica ciśnień pomiędzy króćcami pompy 
 F - objętościowe natężenie przepływu 
 n - prędkość obrotowa wirnika 
 µ - lepkość dynamiczna płynu 

Prędkość obrotowa pompy ustawiana była w zakresie od 1500 obr/min do 
5500 obr/min. Lepkość płynu była zmieniana w zakresach opisanych w Tab. 2. Opór 
hydrauliczny na wyjściu pompy regulowano za pomocą okluzji. 

 badanie właściwości energetycznych pompy i dyssypacji energii 

W badaniach wyznaczono funkcję: 

])[],[],[min],/[(][ cPRPMnkPaplFfVAP   (2) 

gdzie: P - moc elektryczna pozorna 

 p - różnica ciśnień pomiędzy króćcami pompy 
 F - objętościowe natężenie przepływu 
 n - prędkość obrotowa wirnika 
 µ - lepkość dynamiczna płynu 

Moc elektryczną pozorną obliczano jako iloczyn wartości skutecznych prądu i napięcia 
zasilających sterownik pompy. Nie dokonywano pomiaru mocy na fazach silnika. 
Pomiar rozpraszania energii cieplnej przez pompę dokonywany był za pomocą kamery 
termowizyjnej i obserwację pola temperatury. Badania przeprowadzono dla pompy 
wykonanej z materiału o współczynniku emisji cieplnej wynoszącym 0.95. 

 



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

519 

 określenie wpływu lepkości cieczy na charakterystykę hydrodynamiczną pompy 

W badaniach wyznaczono rodzinę charakterystyk opisanych równaniem (1) dla 
n=3000 obr/min oraz µ=2.4 i 10cP. 

 określenie sposobu pracy pompy dla pulsacyjnych obciążeń hydrodynamicznych 

W układzie przedstawionym na Rys. 3 zmierzono i zarejestrowano przebiegi czasowe 
pracy pompy wirowej współpracującej z modelem niewydolnego mięśnia sercowego. 
Badano następujące parametry: ciśnienie cieczy na wylocie pompy wirowej (Pout) 
mierzone w miejscu jej połączenia z aortą, ciśnienie cieczy na wlocie pompy wirowej 
(Pin) będące jednocześnie ciśnieniem panującym w komorze serca, ciśnienie 
pneumatyczne sterujące pracą pulsacyjnej protezy serca stanowiącej model fizyczny 
niewydolnej lewej komory serca (Ppneum) i objętościowe natężenie przepływu cieczy na 
wylocie pompy wirowej (Q). Badania przeprowadzono dla jednej wartości prędkości 
obrotowej wirnika pompy wynoszącej 3500 obr/min. 

Na podstawie zarejestrowanych charakterystyk czasowych opracowano wykres 
obrazujący ewolucję punktu pracy pompy wirowej, będącą skutkiem pulsacyjnych 
zmian warunków ciśnieniowych panujących na wlocie i wylocie z pompy. 

 ocena granicznych warunków lewitacji wirnika 

Minimalną różnicę ciśnień niezbędną do uniesienia wirnika na łożysku 
hydrodynamicznym wyznaczano na podstawie obserwacji prądu pobieranego przez 
sterownik. Nagłe zwiększenie wartości prądu związane jest z faktem pogorszenia 
parametrów łożyska hydraulicznego i mechanicznym kontaktem wirnika 
z powierzchnią pompy. Dla różnych prędkości obrotowych wirnika wyznaczana była 
funkcja: 

constcP
RPMnkPapfAI




][
var][])[(][



 (3) 

gdzie: I - wartość skuteczna prądu pobieranego przez sterownik 

 p - różnica ciśnień pomiędzy króćcami pompy 
 n - prędkość obrotowa wirnika 
 µ - lepkość dynamiczna płynu 

Moment ustania zjawiska lewitacji określano poprzez identyfikację nagłego, 
skokowego wzrostu pobieranego prądu. Badania przeprowadzono dla cieczy o lepkości 
3cP i dla prędkości obrotowych wirnika wynoszących 1500, 3000 i 4000 obr/min. 

 badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego 

Badaniom poddano wirowy system wspomagania serca złożony z pompy ReligaHeart 
ROT o numerze seryjnym 07/12, sterownika DECS50/5 (Maxon Motors), zasilacza 
opracy ciągłej typu 3003 (Protec), przewodu łączącego pompę ze sterownikiem 
odługości 2m. Badania przeprowadzono w zakresie: 

 pomiaru prądu upływu pomiędzy częścią implantowalną systemu 
a uziemieniem publicznej sieci zasilającej 230V (amperomierz 185, Fluke). 

 odporności izolacji na przebicie (miernik TOS 5051A, Kikusui). 
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Badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-60601-1-2011. 
Schematy stanowisk badawczych przedstawiono na Rys. 4. Powierzchnia elektrody 
zanurzonej w roztworze symulującym płyny fizjologiczne wynosiła 150cm

2
. Długość 

przewodu zanurzonego w płynie wynosiła 50cm. 

 uszkodzenie jednego z uzwojeń silnika 

Uzwojenie silnika pompy składa się z dwóch grup: dolnej i górnej. W każdej z grup trzy 
sekcje cewek połączone są w gwiazdę (punkt wspólny połączenia nie jest 
udostępniony). W każdej z gałęzi znajdują się trzy cewki połączone ze sobą szeregowo. 
Cewki te są przesunięte względem siebie o 120

o
. 

W badanym urządzeniu jeden sterownik zasilał dwie grupy cewek połączonych ze sobą 
w sposób równoległy. Badaniu poddano pojedyncze uszkodzenie polegające na 
wystąpieniu przerwy w obwodzie elektrycznym górnej grupy cewek (zasilanie silnika 
następowało wyłącznie z grupy dolnej) 

 badania kwalifikacyjne 

Modele pomp przeznaczone do zastosowania w badaniach doświadczalnych na 
zwierzętach poddano testom szczegółowym według stworzonej wcześniej procedury 
(wyciąg z procedury pokazano w Tab. 4). Warunkiem kwalifikacji pompy jako właściwej 
do zastosowania w badaniach doświadczalnych na zwierzętach był pozytywny wynik 
wszystkich testów. 

Przed przystąpieniem do badań kwalifikacyjnych pompy były płukane w wodzie 
destylowanej i suszone w cieplarce w temperaturze 50

o
C przez 24godz. Badania były 

prowadzone na stanowisku przepływowym (Rys. 1) z zachowaniem reżimu czystości. 
Dla zasymulowania lepkości krwi jako płyn roboczy zastosowano wodny roztwór 
glukozy (Tab. 2). Badaną pompę przyłączano do stanowiska przepływowego 
a następnie cały układ odpowietrzano. Przed przystąpieniem do badań wszystkie 
pompy były poddawane pracy wstępnej na wyżej opisanym układzie badawczym przez 
czas 24godz. 

Tab. 4 Przebieg procedury kwalifikacji pomp ReligaHeart ROT do badań doświadczalnych na 
zwierzętach 

RODZAJ TESTU PARAMETRY / OPIS KRYTERIUM KWALIFIKACJI 

TEST OGÓLNY 

 szczelność pompy  
(n=3500 obr/min, Q=0) 

 stan techniczny wtyku przewodu 
zasilającego (wygięcia, wyłamania 
pinów) 

 stan techniczny przewodu 
zasilającego (pęknięcia izolacji, 
podciek płynu pod izolację) 

wynik testu uznaje się za pozytywny 
jeśli nie zostanie stwierdzone 
występowanie któregokolwiek 
z czynników wymienionych w polu 
"Opis/parametry" 

TEST CYKLU 
ROZRUCHOWEGO 

 pięć cykli uruchomienia pompy 

 n=2500 obr/min 

 napięcie sterownika U=24V. 

wynik testu uznaje się za pozytywny, 
jeśli we wszystkich pięciu cyklach 
nastąpiło wprowadzenie wirnika 
w stabilny ruch obrotowy z prędkością 
2500 obr/min. 
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TEST 
HYDRODYNAMICZNY 

I TEST LEWITACJI 
WIRNIKA 

 n=2000, 2500, 3000, 3500 obr/min 

 Q=0L/min, Qmax (bez obciążenia 
wyjścia pompy) zmieniany skokowo 

wynik testu uznaje się za pozytywny, 
jeśli dla wszystkich przepływów 
i prędkości obrotowych: 

 nie występują nadmierne wibracje 
obudowy pompy 

 w ciągu 16sek. n<±3% wartości 
zadanej 

 Pmax<10W 

 dla danej prędkości obrotowej 
zachodzi zależność PQ=0>PQ=Qmax 

POMIAR 
CHARAKTERYSTYK 
PRZEPŁYWOWYCH 

 P[W]=f(n[obr/min],Q[L/min], µ[cP]) 

 Q=0...Qmax 

 n=2000-4000 obr/min z krokiem 
500 obr/min 

 µ1≈2.5cP, µ2≈5.5cP 

nie dotyczy 
(ze względu na małą liczebność próby 
brak możliwości opracowania statystyki 
i obliczenia przedziałów ufności dla 
poszczególnych punktów pracy) 

11.3. Rezultaty badań 

11.3.1. Charakterystyka opisowa sposobu pracy pompy 

W badanym prototypie urządzenia wytworzonym z tytanu występowały problemy 
z osiągnięciem lewitacji wirnika w momencie rozruchu. Wirnik ocierał o dolną 
powierzchnię obudowy pompy co powodowało powstawanie zarysowań powierzchni 
(Rys. 5), a w niektórych przypadkach prowadziło do zatarcia wirnika. 

Opisane powyżej zjawiska nie występowały w pompach wytworzonych z polimeru. 
Zaobserwowano, że nawet niewielkie zanieczyszczenia, które mogą przedostać się 
z płynu roboczego w przestrzeń pod wirnikiem (np. fragmenty nitek z gazików 
medycznych), powodują blokowanie się wirnika lub uniemożliwiają jego uruchomienie.  

 

Rys. 5 Uszkodzenia łożyska hydrodynamicznego powstałe w wyniku tarcia 

 pomiar charakterystyk hydrodynamicznych 

Porównanie charakterystyk wydajnościowych prototypu pompy ReligaHeart ROT 
(z wirnikiem lewitującym) i modelu pompy (z wirnikiem zawieszonym mechanicznie) 
przedstawiono na Rys. 6. Badania modelu pompy przeprowadzono na wodzie (lepkość 
1cP), badania prototypu pompy Religa Heart ROT przeprowadzono na płynie 
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krwiozastępczym o lepkości 10cP. Pomiary prototypu pompy Religa Heart ROT były 
prowadzone w zakresie ciśnień zapewniających osiągnięcie lewitacji wirnika. 

 

Rys. 6 Porównanie charakterystyk wydajnościowych pompy ReligaHeart ROT (z łożyskiem 
hydrodynamicznym – krzywe w kolorze czarnym, lepkość 10cP) z pompą modelową (z wirnikiem 

łożyskowanym mechanicznie – krzywe barwne, lepkość 1cP). 

 badanie właściwości energetycznych pompy i dyssypacji energii 

Rodzinę charakterystyk zależności pozornej mocy elektrycznej pobieranej przez 
sterownik pompy od przepływu i prędkości obrotowej wirnika przedstawiono na Rys. 7. 
Badania przeprowadzono na płynie o lepkości 10cP. 

 

Rys. 7 Zależność mocy pobieranej przez system od przepływu i prędkości obrotowej wirnika 

Rozkład temperatury na powierzchni pompy przedstawiono na Rys. 8. W celu ustalenia 
ilości emitowanej energii cieplnej dokonano pomiaru temperatury fragmentu 
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powierzchni pompy z naniesionym znacznikiem o współczynniku emisji wynoszącym 
0.95. Stan równowagi termodynamicznej osiągnięty został po 10 minutach pracy 
pompy a maksymalna temperatura powierzchni wynosiła 34

o
C. Badania 

przeprowadzono w temperaturze otoczenia wynoszącej 25
o
C. 

 

Rys. 8 Rozkład temperatury na powierzchni pompy  
z zaznaczoną temperaturą maksymalną (34

o
C) 

 określenie wpływu lepkości cieczy na charakterystykę hydrodynamiczną pompy 

Wpływ lepkości pompowanego medium na charakterystykę przepływową pompy 
ReligaHeart ROT został zbadany dla płynów o lepkości 2.4 i 10cP. Pomiary 
przeprowadzono dla jednej wartości prędkości obrotowej wirnika pompy wynoszącej 
3000 obr/min a wyniki przedstawiono na Rys. 9. Wpływ lepkości pompowanego płynu 
na pobór mocy wirowego systemu wspomagania serca ReligaHeart ROT przedstawiono 
na Rys. 10. Badania przeprowadzono dla jednej prędkości obrotowej wirnika pompy 
wynoszącej 3000 obr/min. 

 

Rys. 9 Wpływ lepkości płynu na charakterystykę wydajnościową pompy ReligaHeart ROT 
(300obr/min) 

34
o
C 
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Rys. 10 Pobór mocy elektrycznej wirowego systemu wspomagania serca ReligaHeart ROT 
w funkcji lepkości płynu 

 określenie sposobu pracy pompy dla pulsacyjnych obciążeń hydrodynamicznych 

Charakterystyki czasowe pracy pompy wirowej współpracującej z modelem 
niewydolnego mięśnia sercowego przedstawiono na Rys. 11. Badania przeprowadzono 
dla jednej wartości prędkości obrotowej wirnika pompy wynoszącej 3500 obr/min. 
Wykres (jeden cykl sercowy) obrazujący ewolucje punktu pracy pompy na skutek 
zmiennych warunków hydrodynamicznych zobrazowano na Rys. 12 

 

Rys. 11 Charakterystyka czasowa pracy wirowej pompy krwi  
w warunkach obciążeń pulsacyjnych (3500obr/min) 

 ocena granicznych warunków lewitacji wirnika 

Zależność prądu pobieranego przez sterownik od spadku ciśnienia na pompie 
przedstawiono na Rys. 13. Moment zaniku zjawiska lewitacji określano poprzez 
identyfikację nagłego, skokowego wzrostu pobieranego prądu (oznaczony strzałką 
w kolorze czarnym). Na Rys. 14 przedstawiono zależność minimalnego spadku ciśnienia 
niezbędnego do utrzymania lewitacji od prędkości obrotowej wirnika pompy. 
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Rys. 12 Ewolucja punktu pracy wirowej pompy ReligaHeart ROT  
w warunkach obciążeń pulsacyjnych 

 

Rys. 13 Wyznaczanie minimalnej różnicy ciśnień niezbędnej do prawidłowej pracy łożyska 
hydraulicznego 

Przypadek graniczny, w którym wirnik naprzemiennie lewituje i ociera o wewnętrzną 
powierzchnię obudowy pompy zobrazowano na Rys. 15. Momenty, w których wirnik 
trze o obudowę zaznaczono strzałkami. 
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Rys. 14 Zależność minimalnego spadku ciśnienia niezbędnego do utrzymania lewitacj 
 od prędkości obrotowej wirnika pompy 

 

Rys. 15 Graniczny przypadek lewitacji wirnika (strzałkami oznaczono momenty,  
w których wirnik trze o obudowę) 

 badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego 

Pomiar prądów upływu 

Wyniki pomiarów przedstawiono w Tab. 5. 

 offset amperomierza = 1.2µA 

 niepewność pomiaru przyrządu dla zakresu do 100µA wynosiła ±2%±1cyfra 
znacząca 

 wartość dopuszczalna: 10µA 
 

 
Q [L/min] 
 
 
 
 
 
I [A] 
 
Pout [kPa] 
 
 
 
Pin [kPa] 



Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT 

527 

Pomiar odporności na przebicie 

Wyniki pomiarów przedstawiono w Tab. 6. 

kryterium zgodności - dla danego napięcia wartość mierzonego prądu musi być 
stabilna, nie może wystąpić wyładowanie piorunowe. 

Tab. 5 Wyniki pomiarów prądu upływu dla 
różnych prędkości obrotowych 

Tab. 6 Wyniki pomiarów odporności na 
przebicie 

n 
[obr/min] 

Ipom 
[µA] 

Ipopr 
[µA] 

2000 13.7 12.5 

2500 15.9 14.7 

3000 17.3 16.1 

3500 18.9 17.8 
 

U 
[kV] 

Ipompa+przewód 
[mA] 

Iprzewód 
[mA] 

1.0 0.13 0.06 

2.5 0.33 0.15 

4.0 0.56 0.25 
 

 uszkodzenie jednego z uzwojeń silnika 

Badanie wpływu uszkodzenia jednej z grup uzwojeń silnika na efekt hydrodynamiczny 
wytwarzany przez pompę przeprowadzono dla dwóch prędkości obrotowych wirnika: 
3000 obr/min (Rys. 16) i 4000 obr/min (Rys. 17). Uszkodzenie symulowano poprzez 
fizyczne odłączenie górnej grupy uzwojeń za pomocą trzysekcyjnego przełącznika 
mechanicznego. 

 

Rys. 16 Badanie efektów związanych z przejściem pompy w tryb zasilania z jedną / dwiema 
grupami uzwojeń (3000 obr/min) 

Dla prędkości obrotowej wirnika wynoszącej 3000 obr/min, po wyłączeniu jednej grupy 
uzwojeń zaobserwowano wzrost pobieranego prądu o około 30% (z 0.69A do 0.92A – 
patrz Rys. 16). Wartość przepływu generowanego przez pompę nie uległa zmianie. 

Dla prędkości obrotowej wirnika wynoszącej 4000 obr/min, po wyłączeniu jednej grupy 
uzwojeń zaobserwowano spadek wartości generowanego przepływu o około 15% 
(z 4.0L/min do 3.5L/min) oraz spadek wartości podciśnienia w konektorze 
napływowym pompy o około 35% (z -27kPa do -20kPa). Zjawisko to było 

Q [L/min] 
 
 
 
 
 
 
I [A] 

2 grupy 1 grupa 2 grupy 
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spowodowane zmniejszeniem prędkości obrotowej silnika z 4000 obr/min (dla pracy 
z dwiema grupami uzwojeń) do 3500 obr/min (dla pracy z jedną grupą uzwojeń). 

Odłączenie grupy uzwojeń powodowało powstanie stanu przejściowego trwającego 
około 700ms, objawiającego się tłumionym, oscylacyjnym charakterem przebiegów 
ciśnień, przepływu oraz pobieranego prądu. 

 

Rys. 17 Badanie efektów związanych z przejściem pompy w tryb zasilania z jedną / dwiema 
grupami uzwojeń (4000 obr/min) 

 badania kwalifikacyjne 

Przykładową kartę kwalifikacyjną pompy ReligaHeart ROT przedstawiono na Rys. 18. 
Wszystkie badane pompy zostały pozytywnie zakwalifikowane do zastosowania 
w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. 

 

RH-ROT 04/12 DATA BADANIA: 10.11.2012 
TEST REZULTAT 

TEST OGÓLNY 

 nie stwierdzono wycieków płynu ani zasysania powietrza do 
wnętrza pompy, 

 osłona przewodu elektrycznego bez otarć i pęknięć, 

 nie stwierdzono przedostawania się płynu pod izolację przewodu, 

 wtyk w stanie ogólnym dobrym, widoczne niewielkie wygięcia 
obudowy nie mające wpływu na jakość łączenia wtyku z gniazdem 
znajdującym się w sterowniku 

√ 

TEST CYKLU 
ROZRUCHOWEGO 

przeprowadzono łącznie 15 testów rozruchowych, nie stwierdzono 
blokowania się wirnika. W 7 testach uruchomienie nastąpiło podczas 
pierwszej sekwencji sterowania, w 3 testach podczas trzeciej sekwencji, 
w pozostałych 5 testach podczas 4tej sekwencji 

√ 

Q [L/min] 
I [A] 
Pout [kPa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pin [kPa] 

2 grupy 1 grupa 2 grupy 1 grupa 
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TEST 
HYDRODYNAMICZNY I 
TEST LEWITACJI 
WIRNIKA 

nie stwierdzono nadmiernych wibracji mogących świadczyć 
o  nieprawidłowej pracy systemu lewitacji wirnika 

µ=2.3cP 

N [obr/min] 
PQ=0 
[W] 

PQ=Qmax n 
[%] [W] [L/min] 

2000 3.5 3.0 4.3 2,0 

2500 4.8 3.7 5.2 1,8 

3000 6.5 4.7 6.1 1,8 

3500 8.8 6.90 7.2 1,6 
 

√ 

POMIAR 
CHARAKTERYSTYK 
PRZEPŁYWOWYCH 

przeprowadzono dla lepkości 2.3 i 6.0cP  

KWALIFIKACJA zdatna do zastosowania w badaniach doświadczalnych na zwierzętach  

2.3cP 6.0cP 

  

Rys. 18 Procedura kwalifikacji pompy wirowej ReligaHeart ROT do badań doświadczalnych  
na zwierzętach 

11.4. Podsumowanie i omówienie wyników badań laboratoryjnych pomp 
ReligaHeart ROT 

 Charakterystyki wydajnościowe badanego prototypu pompy z lewitującym 
wirnikiem odpowiadają charakterystykom pompy modelowej, z wirnikiem 
łożyskowanym mechanicznie (Rys. 6). Oznacza to, że wprowadzenie łożyskowania 
hydrodynamicznego nie spowodowało powstania istotnych, dodatkowych strat 
ciśnienia ani przepływu. 

 System łożyskowania hydrodynamicznego pozwala na osiągnięcie lewitacji wirnika 
dla cieczy o lepkości od 2 do 10cP. Lepkości te odpowiadają wartościom lepkości 
krwi w typowych warunkach przepływu. 

 Wpływ lepkości płynu na charakterystyki wydajnościowe pompy jest niewielki, lecz 
zauważalny – w początkowej części charakterystyki (przepływy do 2L/min) różnice 
spadku ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem z pompy nie przekraczają 5% (Rys. 

9). Należy jednak zauważyć, że badania hydrodynamiczne zostały przeprowadzone 

na płynie newtonowskim, dla którego lepkość nie zależy od prędkości ścinania. 
Krew jest płynem nie-newtonowskim, o charakterystyce płynięcia zależnej między 
innymi od wartości hematokrytu. Fakt ten może mieć istotne znaczenie zarówno 
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dla sposobu pracy łożyska hydrodynamicznego jak i dla charakterystyk 
wydajnościowych pompy w ujęciu ilościowym i jakościowym. Wskazane jest 
przeprowadzenie dodatkowych pomiarów na krwi zwierzęcej o różnych 
wartościach hematokrytu, zabezpieczonej przeciwkrzepliwie cytrynianem sodu. 

 Badania dynamiczne przeprowadzono z zastosowaniem stosunkowo prostych 
modeli fizycznych lewej komory serca i obciążenia systemowego. Pomimo to 
analiza charakterystyk czasowych (Rys. 11) pracy pompy wykazuje istotny wpływ 
pulsacyjnego obciążenia (widzianego od strony napływu i wypływu z pompy) na 
generowany przepływ. Porównanie ewolucji punktu pracy pompy wirowej z jej 

statycznymi charakterystykami wydajnościowymi (Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.) pozwala na ocenę wpływu pulsacyjnych warunków napływu i 

obciążenia na wydatek pompy. Należy zauważyć, że w żadnym z etapów cyklu 
sercowego generowany przepływ nie spada poniżej 2L/min, co ma istotne 
znaczenie dla fizjologiczności procesu wspomagania pompą wirową. 

 Pomiary przepływu pompy współpracującej z modelem serca jednoznacznie 
wykazały, że w układzie krążenia wspomaganym systemem wirowym przepływ 
w aorcie ma charakter quasi-pulsacyjny: do stałego przepływu generowanego 
przez pompę dodawany jest cyklicznie przepływ będący wynikiem zmieniających 
się ciśnień w lewej komorze serca i aorcie. Ten fakt ma istotne znaczenie 
w zastosowaniach klinicznych. Niektóre doniesienia literaturowe wskazują na 
niekorzystne skutki ciągłego przepływu krwi, szczególnie w odniesieniu do 
mikroperfuzji. 

 Pobór mocy elektrycznej przez system Religa Heart ROT zależny jest od prędkości 
obrotowej wirnika i dla typowej wartości n=3000RPM wynosi od 14 do 23W dla 
pompy komutowanej czujnikami Hall'a (Rys. 10) i 4-8W dla pompy komutowanej 
sygnałem siły elektromotorycznej indukowanej w aktualnie niezasilanej cewce 
(Rys. 18). Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej spadała sprawność systemu 
lewitacji, co objawiało się zwiększonym poborem mocy. Lepkość pompowanego 
medium ma istotny wpływ na pobór mocy przez system (Rys. 10). Charakterystyka 
mocy dla lepkości 2cP ma całkowicie odmienny charakter niż charakterystyki dla 
pozostałych lepkości. Przyczyna tego zjawiska nie została jednoznacznie 
wyjaśniona. Przypuszcza się, że zjawisko spowodowane jest sposobem przepływu 
cieczy lepkiej przez kanały łożyska hydraulicznego pompy. 

 W stanie równowagi termodynamicznej, maksymalna temperatura występująca na 
obudowie pompy dla typowych warunków obciążenia (przepływ 3L/min, różnica 
ciśnień 12kPa) nie była większa niż 34

o
C (Rys. 8). Zaburzenia pracy systemu 

lewitacji wirnika powodowały wzrost pobieranego prądu (do 2.8A co odpowiada 
mocy 70W) i znaczne nagrzewanie się powierzchni zewnętrznych pompy nawet do 
65

o
C. 

 Skuteczność działania łożyska hydraulicznego związana jest z koniecznością 
utrzymania pewnej minimalnej różnicy ciśnień (Rys. 14). Różnica ta zależna jest od 
prędkości obrotowej wirnika (Rys. 14, Rys. 15) i wynosi od 1 do 8kPa. Należy 
zauważyć, że podczas rozruchu wirnika różnica ciśnień na łożysku hydraulicznym 
konieczna do zapewnienia lewitacji musi wynosić minimum 8kPa. W przeciwnym 
wypadku nastąpi tarcie wirnika o jedną z obudów pompy. W przypadku, gdy wirnik 
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i obudowa wykonane są z tytanu wystąpienie tarcia stwarza istotne ryzyko 
powstania uszkodzeń mechanicznych powierzchni, co w konsekwencji prowadzi do 
zatarcia układu. W przypadku, gdy elementy te wykonane są z polimeru zachodzi 
ryzyko zarysowania powierzchni, co istotnie pogorszy właściwości atrombogenne 
pompy. 

 W stacjonarnych warunkach pracy pompy (ze stałymi wartościami obciążeń 
hydrodynamicznych wlotu i wylotu pompy) możliwe jest wykrycie zaniku lewitacji 
wirnika poprzez obserwację prądu pobieranego przez silnik. W momencie otarcia 
się wirnika o wewnętrzną powierzchnię obudowy pompy następuje skokowy 
wzrost pobieranego prądu (Rys. 15). Podobne efekty (powodowane cykliczną 
zmianą ciśnień na wlocie i wylocie pompy) są spodziewane w układzie 
z pulsacyjnym obciążeniem hydrodynamicznym, dlatego przydatność analizy 
przebiegu prądu do wykrywania zaniku lewitacji wirnika musi zostać potwierdzona 
dalszymi badaniami. 

 W typowych warunkach obciążenia, dla prędkości obrotowej wirnika wynoszącej 
3000obr/min, moment wytwarzany przez silnik zasilany jedną grupą uzwojeń jest 
wystarczający dla zapewnienia pożądanej wydajności pompy. Fakt odłączenia 
(przyłączenia) grupy uzwojeń powoduje wzrost (spadek) pobieranego prądu, lecz 
nie powoduje obserwowalnych zaburzeń hydrodynamicznego efektu pracy pompy. 
Dla prędkości obrotowej wirnika wynoszącej 4000RPM moment generowany przez 
silnik zasilany z jednej grupy uzwojeń jest zbyt mały dla zapewnienia utrzymania 
tej prędkości. W konsekwencji prędkość obrotowa wirnika spada, co znajduje 
odzwierciedlenie w hydrodynamicznym efekcie pracy pompy. Należy jednak 
zaznaczyć, że dla zasilania z jednej grupy uzwojeń wydatek pompy jest 
wystarczający dla zapewnienia skutecznego wspomagania serca. 

 Wszystkie pompy przekazane do badań spełniały kryteria kwalifikujące je do 
zastosowań w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. W żadnym przypadku 
badania cyklu rozruchowego pomp nie ujawniły przypadków blokowania się 
wirnika. Nie mniej, podczas badań doświadczalnych na zwierzętach przypadki 
utrudnionego rozruchu wystąpiły dla każdej z pomp w mniejszym lub większym 
stopniu. Z tego powodu wymagana jest analiza przyczyn blokowania się wirnika 
podczas rozruchu i stosowna modyfikacja procedury kwalifikacyjnej. 

 Badania czterech egzemplarzy pomp wykonanych z polimeru (podczas procedur 
kwalifikacji do zastosowań w eksperymentach biologicznych) wykazały, że 
powtarzalność parametrów hydrodynamicznych i energetycznych poszczególnych 
pomp jest zbyt niska. Wyjaśnienie przyczyny tego efektu wymaga dalszych analiz 
i badań, szczególnie w zakresie mechaniki układu hydraulicznego i układu lewitacji 
oraz technologii wytwarzania. Fakt małej powtarzalności parametrów pomp 
będzie miał istotne znaczenie dla opracowania algorytmu estymacji przepływu na 
podstawie pomiaru mocy i prędkości obrotowej wirnika. Celem zdobycia wiedzy 
o powtarzalności parametrów poszczególnych egzemplarzy pomp i opracowania 
stosownych norm jakościowych zalecane jest przeprowadzanie pomiarów 
charakterystyki P[W]=f(n[RPM], Q[L/min, µ[cP]) dla każdego wytworzonego 
egzemplarza. 
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 Wartości mierzonych prądów upływu nieznacznie przekraczają wartości 
dopuszczalne (Tab. 5). W zakresie odporności na przebicie badane urządzenie 
spełnia wymogi normatywne (Tab. 6). 

12. Wnioski 

12.1.  Wnioski o charakterze ogólnym 

 Finalna konstrukcja systemu wspomagania serca ReligaHeart ROT spełnia 
założenia techniczne poczynione we wstępnej fazie projektu. 

 Parametry wydajnościowe (przepływ, wysokość podnoszenia), energetyczne 
(pobierana moc elektryczna, temperatura powierzchni zewnętrznych) oraz 
osiągnięty w badaniach laboratoryjnych punkt pracy są właściwe dla wirowych 
systemów wspomagania serca stosowanych na świecie. 

 Właściwości techniczne pompy umożliwiają jej stosowanie w warunkach obciążeń 
pulsacyjnych. 

 Niektóre aspekty techniczne pompy (głównie rozwiązania zapewniające lewitację 
wirnika) wymagają wprowadzenia ulepszeń. 

12.2. Wnioski szczegółowe 

Właściwości przepływowe i energetyczne pompy: 

 Charakterystyki hydrauliczne poszczególnych egzemplarzy pomp różnią się od 
siebie w stopniu istotnym. Jednocześnie, różnice te nie są dyskwalifikujące dla 
zastosowania pomp w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. 

 Wprowadzenie magnetyczno-hydrodynamicznego systemu lewitacji wirnika nie 
pogarsza charakterystyk wydajnościowych pompy. 

 Lepkość pompowanego płynu ma istotny wpływ na charakterystyki 
wydajnościowe i jednocześnie ma duży wpływ na charakterystyki poboru mocy. 

 Pulsacyjne obciążenie hydrodynamiczne ma istotne znaczenie dla sposobu pracy 
pompy. Wymagane są dalsze, szczegółowe badania dotyczące sposobu współpracy 
pompy wirowej z mięśniem sercowym oraz wpływu takich warunków pracy na 
działanie łożyska hydrodynamicznego. 

 Dla typowych warunków sterowania i obciążenia żaden z elementów pompy nie 
rozgrzewa się nadmiernie. 

 Zastosowane rozwiązanie łożyska hydraulicznego wymaga optymalizacji. 

Niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji 

 Pompa jest zdolna do zapewnienia wystarczającego przepływu nawet w przypadku 
wystąpienia uszkodzenia jednej z sekcji silnika. 

 Istnieje możliwość wykrywania nieprawidłowej pracy łożyska 
magnetyczno-hydraulicznego na podstawie analizy przebiegu prądu zasilającego 
sterownik pompy. 

 Badany system ReligaHeart ROT cechuje się właściwościami uprawniającymi do 
zastosowania go w badaniach doświadczalnych na zwierzętach.  
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1. Wstęp 

Wirowe pompy krwi stanowią obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałąź systemów 
mechanicznego wspomagania serca [1-3]. Małe rozmiary, ulokowanie pod powłokami 
skórnymi w bezpośredniej bliskości serca oraz niski pobór energii elektrycznej czynią je 
urządzeniami atrakcyjnymi w obszarach długoterminowego i permanentnego 
wspomagania serca. Sposób działania tych pomp i ich stosowane w nich rozwiązania 
techniczne stwarzają jednak pewne ryzyko traumatyzacji krwi na drodze mechanicznej, 
prowadzące do wzmożonej hemolizy i indukowania tworzenia się materiału 
zakrzepowo-zatorowego [1]. Potencjalne, negatywne oddziaływanie pomp wirowych 
na krew związane jest głównie z możliwością występowania nadmiernych naprężeń 
ścinających, kawitacji, zbyt dużej chropowatości powierzchni [4-6], podwyższonej 
temperatury i ograniczonych właściwości biozgodnych materiału konstrukcyjnego 
pompy. Dominującym jest pogląd, że istotnym czynnikiem pogarszającym 
atrombogenność wirowych pomp krwi jest podparcie wirnika za pomocą łożyska 
mechanicznego [7], z tego względu nowoczesne konstrukcje pomp wyposażone są 
w systemy zapewniające lewitację ich części wirujących [7-10]. W systemach lewitacji 
pasywnej siły hydrodynamiczne działające na wirnik (łożysko hydrodynamiczne) 
bilansowane są siłami pola magnetycznego (łożysko magnetyczne osiowe 
i promieniowe). Istnienie łożyska hydrodynamicznego stwarza jednak ryzyko 
powstawania obszarów zastoju krwi, w których prędkość przepływu jest mała 
a naprężenia i czas ekspozycji na naprężenia - duży [11]. W najnowocześniejszych, 
wirowych systemach wspomagania serca producenci wprowadzają aktywne systemy 
lewitacji [12], które dla prawidłowej pracy wymagają dostarczenia energii elektrycznej 
umożliwiając w zamian precyzyjne kontrolowanie rozmiarów szczeliny pomiędzy 
powierzchnią zewnętrzną wirnika i wewnętrzną powierzchnią obudowy pompy. 
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2. Wyzwania metrologiczne związane badaniami wirowych pomp krwi 

Badanie wirowych pomp krwi stanowi duże wyzwanie metrologiczne. Najistotniejsze 
zjawiska fizyczne (z punktu oddziaływania pompy na krew w ujęciu mechaniki płynów) 
najczęściej są niemierzalne nawet metodami pośrednimi. Zastosowanie metod PIV 
(particle image velocimetry) do pomiarów lokalnych rozkładów prędkości przepływu 
jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczone możliwości wizualizacji badanych 
elementów. Metody ultradźwiękowego pomiaru profilu prędkości (UDV - ultrasound 
Doppler velocimetry) nie pozwalają na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów 
w szczelinach i kanałach przepływowych o małych wymiarach. Bezpośredni pomiar 
lokalnych ciśnień jest znacznie utrudniony z przyczyn technicznych i może zaburzać 
mierzony proces. Cennym źródłem informacji o przebiegu zjawisk przepływowych 
w pompach wirowych są symulacje numeryczne CFD (computer fluid dynamics). 
Umożliwiają one obliczenie pól ciśnienia i prędkości przepływu cieczy, wyznaczenie 
wartości naprężeń ścinających oraz czasów ekspozycji. Na tej podstawie inne modele 
matematyczne (np. model Wurzingera [13, 14]) pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia 
hemolizy lub aktywacji płytek krwi. Metody numeryczne są jednak metodami 
przybliżonymi, bazującymi na uproszczonych modelach zjawisk fizycznych (np. reologii 
krwi [15]) i właściwości mechanicznych (np. chropowatość powierzchni) elementów 
pompy. 

Najbardziej miarodajne informacje o oddziaływaniu pompy na krew można uzyskać 
prowadząc doświadczenia in-vitro i in-vivo. Wysokie koszty takich badań, związane 
głównie z koniecznością stosowania pomp wytwarzanych w technologiach bliskich 
technologii docelowej i ceną badań doświadczalnych na materiale biologicznym 
rekompensowane są przez jakość i wartość poznawczą otrzymywanych wyników oraz 
możliwość przeprowadzenia eksperymentu w warunkach bliskich warunkom 
panującym w organizmie żywym. 

 Podstawowym, biologicznym badaniem pomp wirowych w warunkach in-vitro 
jest ocena hemolizy poprzez pomiar znormalizowanego indeksu wolnej 
hemoglobiny (NIH - normalized index of hemolysis). Sama procedura 
badawcza została jednoznacznie zdefiniowania w normie ASTM F 1841 w taki 
sposób, aby możliwe było porównywanie właściwości hemolitycznych różnych 
typów pomp krwi, niezależnie od ich konstrukcji i parametrów 
hematologicznych stosowanej w badaniach krwi. 

 Dla oceny właściwości atrombogennych pompy krwi w warunkach in-vitro 
rekomendowane jest przeprowadzenie badania metodą ostrej 
trombogenności, opisanej w [16-19]. Metoda polega na przeprowadzeniu 
krótkotrwałego (mniej niż 4 godzinny) krążenia krwi w badanym systemie 
w specyficznych warunkach koagulologicznych. Pod wpływem działania 
czynników fizycznych i biologicznych występujących w badanym układzie 
płytki krwi ulegają aktywacji, co indukuje procesy krzepnięcia i wzrost 
materiału zakrzepowo-zatorowego w miejscach, w których pojawił by się on 
podczas zastosowania badanych elementów w organizmie żywym. Metoda 
ostrej trombogenności jest metodą jakościową, często stosowaną do 
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porównywania właściwości atrombogennych różnych wersji projektowanego 
urządzenia perfuzyjnego. 

 W modelach in-vitro nie można odzwierciedlić wszystkich zależności 
i interakcji występujących w organizmie żywym, dlatego testy prowadzone 
w takich warunkach umożliwiają ocenę właściwości badanych urządzeń 
jedynie w wąskim obszarze. Najdoskonalszą metodą badania wirowych pomp 
krwi (i wielu innych urządzeń medycznych) są badania doświadczalne na 
zwierzętach. Zarówno zabieg implantacji jak i późniejsze prowadzenie 
zwierzęcia we wczesnym i odległym okresie pooperacyjnym prowadzone są 
w taki sposób, by najpełniej oddać warunki w jakich badane urządzenie będzie 
w przyszłości stosowane u człowieka. Ze względu na podobieństwa 
anatomiczne, hemodynamiczne i cech biologicznych układów krzepnięcia 
badania urządzeń mechanicznego wspomagania serca korzystnie jest 
przeprowadzić na modelu świńskim [20]. Badania takie umożliwiają zarówno 
ocenę wpływu płynów ustrojowych na pompę krwi (degradacja powierzchni, 
mikroerozje itp.) jak i poznanie długotrwałego wpływu oddziaływania pompy 
na krew i tkanki (traumatyzacja krwi, cytotoksyczność, miejscowe i odległe 
reakcje zapalne, zmiany narządowe itp.). 

3. Cel badań 

Szczegółowymi celami badań prototypów wirowych pomp wspomagania serca, 
przeprowadzonych w ramach programu wieloletniego Polskie Sztuczne Serce były: 

A. ocena ich właściwości hemolitycznych i atrombogennych, 
B. ocena funkcjonalna badanych urządzeń w aspekcie badań przedklinicznych. 

 

4. Materiał i metody badań 

Charakterystykę badanego materiału i zakres przeprowadzonych badań przedstawiono 
w Tab. 1 

Tab. 1 Prototypy wirowych pomp krwi poddawanych badaniom biologicznym 

TYP 
POMPY 

MATERIAŁ 
KONSTRUKCYJNY 

OPIS 
ZAKRES BADAŃ 

in-vitro in-vivo 

ReligaHeart 
ROT 

(Rys. 1) 

PEEK Optima  
hemoliza, 

atrombogenność 
hemoliza, 

atrombogenność 

ReligaHeart 
AXIAL 

(Rys. 2) 

wirnik - spiekany 
proszek 
tytanowy 
tuleja - tytan 
konektory - stal 
medyczna 
kolana - plexi 

cztery różne 
konstrukcje układów 

przepływowych 
wirnika, pompy 
oznaczone przez 

wytwórcę numerami 
od 1 do 4 

hemoliza, 
atrombogenność 

--- 
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Rys. 1 Prototyp wirowej, odśrodkowej 

pompy krwi ReligaHeart ROT 
Rys. 2 Prototyp wirowej, osiowej pompy 

krwi ReligaHeart AXIAL 

4.1  Metody badań pomp ReligaHeart ROT 

4.1.1  Badania in-vitro 

Przeprowadzono dwa doświadczenia krążenia pozaustrojowego krwi, skupiające się 
głównie na ocenie właściwości hemolitycznych badanej pompy i porównaniu ich 
z pompą referencyjną (BP-80). Dodatkowo, w jednym z eksperymentów wstępnej 
analizie poddano właściwości atrombogenne prototypu pompy ReligaHeart ROT. 
Badania przeprowadzono metodą ostrej trombogenności [16-19].  

W każdym z eksperymentów układ badawczy składał się z wirowej pompy 
wspomagania serca ReligaHeart ROT, odpowiedniego sterownika oraz zbiornika krwi 
o pojemności 650ml. Poszczególne elementy układu zostały połączone drenami 
o średnicy 1/2” i 3/8”, w układzie zamontowano sondy pomiaru ciśnienia i przepływu 
krwi. Układ porównawczy złożono analogicznie do opisanego powyżej, z tym że do 
wymuszania przepływu krwi zastosowano pompę BP-80 (Medtronic). 

W pierwszym eksperymencie badania przeprowadzono na krwi wieprzowej 
zabezpieczonej przeciwkrzepliwie heparyną. Krew została pobrana podczas uboju 
zwierzęcia do jałowych zbiorników o pojemności 2000ml, wypełnionych 150 ml 
roztworu heparyny w soli fizjologicznej. W trakcie uboju zwierzęcia pobrano próbkę 
krwi w celu określenia wyjściowej wartości ACT przed heparynizacją. W drugim 
eksperymencie badania przeprowadzono na krwi wieprzowej zabezpieczonej 
przeciwkrzepliwie płynem konserwującym krew CPDA-1. Krew została pobrana podczas 
uboju zwierzęcia do jałowego zbiornika o pojemności 2000ml, wypełnionego 300 ml 
roztworu CPDA-1. 

W trakcie badań monitorowano: 

 stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu ubogopłytkowym (fHGB); 
metodyka: krew odwirowano w celu uzyskania osocza ubogopłytkowego 
(parametry wirowania: 3500rpm, 10 minut), stężenie wolnej hemoglobiny 
oznaczano w aparacie HemoCue; 
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 aktywowany czas krzepnięcia (ACT); 
metodyka: wartość parametru ACT określano z krwi pełnej za pomocą 
przenośnego koagulometru Hemochron Jr. z wykorzystaniem kasetek 
testowych ACT+. 
inne parametry koagulologiczne: APTT (czas częściowej tromboplastyny po 
aktywacji,) PT (czas protrombinowy), TT (czas trombinowy) oraz stężenie 
fibrynogenu. 
metodyka: krew odwirowano w celu uzyskania osocza ubogopłytkowego 
(parametry wirowania: 3500rpm, 10 minut), parametry oznaczano 
w półautomatycznym koagulometrze ST-art. 

 liczbę elementów morfotycznych, hematokryt oraz całkowite stężenie 
hemoglobiny we krwi; 
metodyka: oznaczenia we krwi pełnej za pomocą weterynaryjnego analizatora 
hematologicznego BC VET 2800 Mindray; 

Po zakończonym doświadczeniu pompy ReligaHeart ROT zostały zdemontowane 
i poddane oględzinom makroskopowym. 

We wszystkich badaniach krążenie krwi prowadzono pod ciśnieniem około 100mmHg 
przy przepływie około 5L/min. Temperatura krwi była stabilizowana za pomocą łaźni 
wodnej na poziomie 38

o
C. objętość krążącej krwi wynosiła 1000ml. W celu 

standaryzacji uzyskanych wyników wolnej hemoglobiny wyznaczono znormalizowany 
indeks hemolizy NIH. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w odpowiednim akcie normatywnym wg wzoru: 

tF

HCT
VfHbLgNIH







100

100

100
]100/[

 
(1) 

gdzie: fHb - przyrost stężenia hemoglobiny uwolnionej do osocza podczas trwania 
krążenia [g/L]; V - objętość krążącej krwi [L]; F - objętościowe natężenie przepływu krwi 
[L/min]; HCT - hematokryt [%] 

4.1.2  Badania in-vivo 

Do doświadczeń przygotowano 5 prototypów wirowych pomp wspomagania serca. 
Badane protezy zostały wykonane w całości z polimeru PEEK (polieteroeteroketon) 
metodą obróbki skrawaniem. Sterowanie pracą bezszczotkowego silnika pomp 
odbywało się za pośrednictwem sterownika DECS-50/5 lub EPOS (Maxon Motors), 
komutowanie silnika odbywało się sygnałem BKMF lub sygnałami pochodzącymi 
z czujników Hall’a.  

Jako zwierzęta doświadczalne wybrano świnie rasy Wielka Biała Polska o masie ciała 
w zakresie 60-90kg. Wybrany gatunek zwierząt ze względu na analogie anatomiczne 
i fizjologiczne krwi stanowi bardzo dobry model doświadczalny [20]. W ramach badań 
doświadczalnych przeprowadzono 5 zabiegów implantacji protezy ReligaHeart ROT. 
Cztery doświadczenia miały charakter przygotowawczy i zostały zakończone po kilku 
godzinach obserwacji na sali operacyjnej ze względu na powikłania powstałe w czasie 
zabiegu implantacji nie związane z mechanicznym wspomaganiem serca. Piąty, 
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docelowy zabieg implantacji przebiegał bez komplikacji. Po zakończonym zabiegu 
zwierzę przewieziono na sale pooperacyjną i poddano 23 godzinnej obserwacji. 
Szczegółowy sposób przeprowadzenia zabiegu implantacji opisano poniżej: 

 Okres przedoperacyjny 

Zwierzęta przed zabiegiem poddano tygodniowej kwarantannie 
i aklimatyzacji.  

 Wszczepienie pompy krwi 

Zabieg implantacji wirowej protezy wspomagania serca przeprowadzano 
w pełnym znieczuleniu wziewnym i zabezpieczeniu przeciwbólowym. 
W trakcie zabiegu monitorowano sygnały życiowe zwierzęcia: EKG, saturację 
i ciśnienie tętnicze. Klatkę piersiową zwierzęcia otwarto z torakotomii bocznej 
lewostronnej w IV międzyżebrzu.  

Zabieg implantacji protezy przeprowadzano w krążeniu pozaustrojowym. 
Przed podłączeniem pompy podano heparynę niefrakcjonowaną. Drogę 
wypływu krwi z protezy podłączono do układu krążenia poprzez założenie 
zacisku bocznego na aortę zstępującą pod kontrolą ciśnienia obwodowego 
i podłączono koniec graftu kanału wypływowego protezy do boku aorty. Drogę 
napływu krwi z układu krążenia do protezy przygotowano poprzez naszycie 
pierścienia mocującego protezą na powierzchni ściany lewej komory serca 
(Rys. 3). Specjalnym narzędziem wykonano otwór w ścianie lewej komory 
serca wewnątrz pierścienia mocującego protezę, założono kanał napływowy 
pompy do koniuszka serca (Rys. 4). 

 

Rys. 3 Pierścienie mocujący protezę (kanał napływowy protezy)  
w ścianie lewej komory serca 

Po podłączeniu i usunięciu powietrza uruchomiono pracę protezy. Przewód 
zasilająco-sterujący poprowadzono w poprzek lewego boku w tkance 
podskórnej i wyprowadzono go z lewej strony grzbietu zwierzęcia. Zamknięto 
warstwowo klatkę piersiową wyprowadzając drenaż opłucnowy i założono 
opatrunek na ranę pooperacyjną. Zwierzę z pracującą protezą serca 
przewieziono z sali operacyjnej na salę pooperacyjną. 
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Rys. 4 Pompa wspomagania umiejscowiona w sercu  
zwierzęcia doświadczalnego 

 Obserwacja w trakcie mechanicznego wspomagania serca protezą 
ReligaHeart ROT 

Po zakończeniu implantacji zwierzę zostało przeniesione do specjalnie 
przygotowanej klatki na sali pooperacyjnej (Rys. 5). Podłączono aparaturę 
monitorującą: ciśnienie krwi tętniczej, EKG i temperaturę ciała. Po 
ustabilizowaniu prawidłowego własnego oddechu i poprawnej wymiany 
gazowej w płucach zwierzę ekstubowano. Pojono i karmiono zwierzę według 
potrzeb. Monitorowano bilans płynów. Podawano osłonę antybiotykową oraz 
zapewniono osłonę przeciwbólową. W trakcie przebiegu operacyjnego 
prowadzono dobowe karty obserwacji uwzględniające bilans płynów, zmiany 
opatrunku, karmienia, diurezę, podawane koloidy i krystaloidy oraz leki. Raz 
dziennie wykonywano panel oznaczeń diagnostycznych (hematologia, 
koagulologia, biochemia, gazometria, elektrolity) oraz dodatkowe badania 
diagnostyczne niezbędne dla prowadzenie leczenia pooperacyjnego. 
Prowadzono obserwację i rejestrację parametrów pracy pompy (prędkość 
obrotowa, moc elektryczna) pod kątem wnioskowania dotyczącego 
ewentualnego gromadzenia się materiału zatorowego. Czas obserwacji 
wynosił 23 godziny. 

 

Rys. 5 Zwierze doświadczalne w kojcu - okres pooperacyjny  
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 Zakończenie badań doświadczalnych 

Wszystkie eksperymenty zakończono eutanazją poprzez podanie dożylne 
preparatu Thiopental lub Morbital. Po zakończeniu doświadczeń badane 
pompy ReligaHeart ROT zabezpieczono do oceny makroskopowej 
i mikroskopowej. W eksperymencie zakończonym po 23 godzinach 
wspomagania przeprowadzono autopsję zwierzęcia wraz z oceną stanu 
narządów pod kątem wystąpienia objawów ognisk niedokrwiennych, 
zatorowych, krwotocznych lub zapalnych. Zabezpieczono do analizy 
histopatologicznej wycinki z narządów miękkich. 

Zjawiska hemolizy podczas eksperymentów implantacji pompy ReligaHeart EXT 
monitorowano na podstawie stężenia osoczowej hemoglobiny fHGB i parametrów 
morfologicznych krwi. Krew do badań pobierano w systemie zamkniętym, z wkłucia 
centralnego zlokalizowanego w tętnicy szyjnej. Do monitorowania parametrów 
krwinkowych zastosowano weterynaryjny analizator hematologiczny Mindray 
BC VET 2800. Stopień hemolizy wewnątrznaczyniowej monitorowano z użyciem 
spektrofotometru HemoCue oceniającego poziom wolnej hemoglobiny w osoczu. 

4.2  Metody badań pomp ReligaHeart AXIAL 

Badania właściwości atrombogennych pomp przeprowadzono metodą ostrej 
trombogenności [16-19]. Ocenę właściwości hemolitycznych pomp przeprowadzono 
zgodnie z wytycznymi ASTM F 1841 z tą różnicą, że czas trwania krążenia zależny był 
o tempa spadku ACT w badanych układach a parametry krążenia (przepływ i ciśnienie 
obciążenia) były dobierane stosownie do modelu badanej pompy. Wartość 
znormalizowanego indeksu hemolizy obliczano zgodnie ze wzorem (1). 

Badania wykonano jako serię doświadczeń  w których badano kolejno pompy 
onumerach 1 i 3 oraz 2 i 4. W każdym badaniu układ perfuzyjny (Rys. 6) składał się 
z pompy krwi oraz zbiornika krwi o pojemności 650ml. W drodze napływu krwi do 
pompy zastosowano dreny 1/2'', w drodze wypływu dren 3/8'' z poliwęglanową 
redukcją na 1/2''. W układzie umieszczono medyczny czujnik pomiaru ciśnienia 
obciążenia wylotu pompy (niepewność pomiaru ±1.5mmHg) i przepływu krwi 
(niepewność pomiaru ±5%). Obciążenie następowe pompy wytwarzane było przez 
regulowaną okluzję drenu. Do budowy stanowiska użyto jałowych elementów 
stosowanych klinicznie w pozaustrojowym krążeniu krwi.  

W eksperymentach zastosowano krew wieprzową zabezpieczoną przeciwkrzepliwie 
heparyną. Krew była pobrana podczas uboju zwierzęcia do jałowych zbiorników 
o pojemności 2000ml, wypełnionych 150 ml roztworem heparyny w soli fizjologicznej. 
Dawka heparyny została dobrana tak, by zwiększyć wartość ACT o 2.5-3 razy 
w stosunku do fizjologicznego ACT krwi zwierzęcia. 

Stanowiska były napełniane krwią w sposób uniemożliwiający jej kontakt z powietrzem 
oraz ograniczający jej mieszanie się z solą fizjologiczną. W poszczególnych fazach 
eksperymentu zbiornik krwi o pojemności 2000ml rozdzielano na dwie równe części, 
dla każdego ze stanowisk. W celach kontroli własności krzepliwych i hemolizy krwi 
użytej do doświadczenia, w drugim dniu eksperymentu około 5% pobranej krwi zostało 
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pozostawione w worku do pobrań umieszczonym na kołysce hematologicznej 
zapewniającej swobodne mieszanie się płynu. Warunki hemodynamiczne krążenia 
w poszczególnych układach przedstawiono w Tab. 2. 

 

Rys. 6 Stanowisko pozaustrojowego krążenia krwi do badań prototypów wirowych, 
osiowych pomp wspomagania serca 

Tab. 2 Parametry krążenia krwi w stanowiskach 

 
Średni przepływ 
krwi w układzie 

[l/min] 

Średnie ciśnienie 
krwi na wylocie z 

pompy 
[mmHg] 

Prędkość 
obrotowa badanej 

pompy 
[RPM] 

pompa 1 5.0 51 5400 

pompa 2 4,1 65 5150 

pompa 3 4,3 88 5600 

pompa 4 5,1 44 5100 

Próbki do oznaczeń hematologicznych pobierano w następującym reżimie czasowym: 
bezpośrednio po rozpoczęciu krążenia, po 15 i 30 min krążenia a następnie co około 
30 minut. Oznaczano następujące parametry: 

 liczbę elementów morfotycznych, hematokryt, całkowite stężenie 
hemoglobiny we krwi oraz średnią objętość trombocytów; 

 stężenie wolnej hemoglobiny w osoczu ubogopłytkowym; 

 aktywowany czas krzepnięcia we krwi pełnej. 

5. Rezultaty 

5.1  Uwagi dotyczące sposobu pracy pomp 

Podczas badań wszystkich modeli pomp ReligaHeart AXIAL występowały liczne 
przypadki wypadnięcia poosiowego wirnika, powodowany zbyt dużymi siłami 
hydrodynamicznymi działającymi na wirnik, występującymi w przypadku zwiększania 
obciążenia następowego pompy. W żadnej zbadanych pomp typu AXIAL nie było 
możliwe osiągnięcie ciśnienia obciążenia większego niż 80mmHg. 

We wszystkich badanych pompach (ROT i AXIAL) występowały liczne problemy podczas 
ich uruchamiania. Stabilną rotację wirnika osiągano po kilku lub kilkunastu próbach 
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rozruchu, podczas których zewnętrzne części obudów pomp rozgrzewały się do około 
45

o
C. 

W eksperymentach in-vitro moc elektryczna pobierana przez silniki pomp typu ROT nie 
przekraczała 5.5W. Pompy typu AXIAL pobierały około 10W mocy elektrycznej. 
W eksperymencie in-vivo przeprowadzonym na pompie typu ROT początkowa moc 
(bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia) oscylowała w granicy 4W, lecz w miarę 
upływu czasu wzrastała, aż do około 20W przy końcu eksperymentu (Rys. 29). 

5.2  Wyniki badań właściwości hemolitycznych pomp w eksperymencie in-vitro 
Pompy ReligaHeart ROT 

Parametry morfologiczne krwi pobranej do eksperymentów zostały przedstawione 
w Tab. 3. 

Tab. 3 Parametry morfologiczne krwi pobranej do badań 

 
Leukocyty 
[*10

9
 1/L] 

Erytrocyty 
[*10

12
 1/L] 

Trombocyty 
[*10

9
 1/L] 

EKSPERYMENT 1 8.6 7.02 257 

EKSPERYMENT 2 10.5 7.42 248 - 187 

Liczebność elementów morfotycznych była niezmienna (z niepewnością 
zastosowanego aparatu pomiarowego i metod oznaczania) za wyjątkiem liczby płytek 
krwi w drugim eksperymencie, w którym podczas krążenia zaobserwowano spadek 
o około 30%. 

W pompach ReligaHeart ROT przyrost stężenia wolnej hemoglobiny w czasie krążenia 
wynosił odpowiednio 9.6g/L i 9.3g/L podczas gdy w referencyjnych pompach BP-80 
osiągał odpowiednio wartości 0.4g/L i 2.8g/L (Rys. 7). Wartości NIH wyniosły 
odpowiednio: 

 w pierwszym eksperymencie 0.88[g/100L] dla ReligaHeart ROT i 0.04[g/100L] 
dla BP-80 (NIH badanej pompy był 22 razy większy niż pompy referencyjnej), 

 w drugim eksperymencie 0.53[g/100L] dla ReligaHeart ROT i 0.02[g/100L] dla 
BP-80 (NIH badanej pompy był 26 razy większy niż pomy referencyjnej) 

  

Rys. 7 Porównanie przyrostu stężenia wolnej hemoglobiny w czasie krążenia  
w obu układach 
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5.3  Pompy ReligaHeart AXIAL 

We krwi wolnostojącej, nie poddanej krążeniu, nie zaobserwowano przyrostu stężenia 
hemoglobiny uwolnionej do osocza (Tab. 4), co wskazuje, że krew wykorzystana do 
doświadczeń miała dobrą stabilność układu czerwonokrwinkowego a w badanych 
układach doświadczalnych proces hemolizy był indukowany poprzez czynniki 
zewnętrzne. Dla każdego z układów doświadczalnych obliczono wartości indeksu 
wolnej hemoglobiny (Tab. 4), co umożliwiło porównanie właściwości hemolitycznych 
pomp pracujących przez różny czas na krwi o różnych parametrach hematologicznych. 
W prowadzonych badaniach parametry krążenia były różne w poszczególnych układach 
a samo krążenie odbywało się przez różny czas. Ponadto, dla pomp o numerach 1 i 2 
przyrost stężenia fHGB był na granicy dokładności zastosowanego przyrządu 
pomiarowego. 

Tab. 4 Zmiany fHGb oraz wartości NIH w poszczególnych układach krążenia 

 
HCT 

początkowy 
[%] 

fHgb 
początkowe 

[g/L] 

fHgb 
końcowe 

[g/L] 

 fHgb 
[g/L] 

NIH 

10
-

3
[g/100L] 

pompa 
1 

33,0 0,2 0,3 0,1 8 

pompa 
3 

32,8 0,2 0,7 0,5 61 

pompa 
4 

46,0 0,3 1,1 0,8 26 

pompa 
2 

36,5 0,2 0,25
*
 0,05 3 

worek 43,3 0,3 0,3 0 nie dotyczy 

*wynik powstały przez uśrednienie wyników z dwóch pomiarów przeprowadzonych na tej samej próbce osocza 
ubogopłytkowego 

5.4  Hemoliza - podsumowanie 

W Tab. 5 Przedstawiono wartości znormalizowanych indeksów wolnej hemoglobiny 
wszystkich badanych pomp krwi: dwóch pomp ReligaHeart ROT, dwóch referencyjnych 
pomp BP-80 i czterech pomp ReligaHeart AXIAL. 

Tab. 5 Porównanie właściwości hemolitycznych badanych pomp wirowych 

POMPA RH ROT RH AXIAL BP-80 

(doświadczenie)/typ (1) (2) 1 2 3 4 (1) (2) 

NIH 
[mg/100L] 

880 530 8 3 61 26 40 20 
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6. Wyniki badań właściwości atrombogennych pomp w 
eksperymencie in-vitro 

6.1  Pompa ReligaHeart ROT 

Wyjściowa wartość ACT zmierzona u zwierzęcia wynosiła 101s. Po 20 minutach od 
rozpoczęcia krążenia ACT wyniosło 404s w układzie z pompą ReligaHeart ROT oraz 423s 
w referencyjnym układzie z pompą BP-80. W kolejnych pomiarach w 60 minucie 
krążenia stwierdzono spadek ACT: w układzie z pompą ReligaHeart ROT do 193s, 
w układzie z pompą BP-80 do 406s. W 80 minucie obserwowano dalszy spadek ACT 
w układzie badanym do 155s. Zgodnie z procedurą, celem zapobiegnięcia 
niekontrolowanemu wykrzepianiu, do układu podano 5000 jednostek heparyny w 100 
minucie krążenia.  

  
 

Rys. 8 Tarcza górna - widoczna 
czerwona skrzeplina na obwodzie tarczy 

Rys. 9 Tarcza dolna - widoczna 
przezroczysta błona na powierzchni tarczy 

 

 

Rys. 10 Wirnik - widoczna skrzeplina 
umiejscowiona w kanałach wirnika 

Rys. 11 Skrzeplina w szyjce wirnika 

Pomiar ACT wykonany w 120 minucie wynosił 1000s. Krążenie zakończono, pompę 
odłączono od układu perfuzyjnego i przepłukano roztworem soli fizjologicznej 
a następnie zdemontowano i poddano ocenie makroskopowej, której rezultat 
przedstawiono poniżej: 

 tarcza górna – w obrębie tarczy górnej stwierdzono zorganizowaną podłużną 
skrzeplinę, umiejscowioną na obwodzie tarczy (Rys. 8) 
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 tarcza dolna – obserwowana cienką przezroczystą błonę z drobnymi 
punktowymi skrzeplinami (Rys. 9) 

 wirnik – powierzchnie zewnętrze wirnika bez zmian. Kanały oraz szyja wirnika 
wypełnione zorganizowaną skrzepliną (Rys. 10, Rys. 11). 

6.2  Pompa ReligaHeart AXIAL 

Wyjściowy poziom ACT u zwierząt wynosił średnio 104s. Po odwracalnym 
zablokowaniu układu krzepnięcia heparyną stwierdzono wzrost ACT o 2.4 i 2.5 razy 
(odpowiednio dla pierwszego i drugiego pobrania), co świadczy o prawidłowym 
przygotowaniu wyjściowego poziomu zablokowania układu krzepnięcia. Podczas 
krążenia, na skutek rozpadu wiązania heparyna-antytrombina, we wszystkich układach 
wystąpił wyraźny spadek wartości ACT (Rys. 12). Wystąpił również nieduży spadek 
liczebności płytek krwi (Rys. 13) (przy jednoczesnym zachowaniu liczebności 
pozostałych elementów morfotycznych), któremu towarzyszyło obserwowane okiem 
nieuzbrojonym narastanie skrzeplin w miejscach łączenia konektorów pomp z drenami 
a także w innych elementach perfuzyjnych (głównie w rezerwuarach krwi). 
Obserwowane efekty świadczyły, że w badanych układach procesy koagulologiczne 
zachodziły w sposób prawidłowy. 

  

Rys. 12 Zmiany wartości ACT w układach z pompami 1 i 3 (po lewej) i pompami 2, 4 
oraz w materiale referencyjnym (po prawej) 

  

Rys. 13 Zmiany liczby płytek krwi w trakcie eksperymentów: pompy 1 i 3 (po prawej), 
pompy 2 i 4 oraz materiał referencyjny (po lewej) 
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Po zakończeniu doświadczenia pompy zabezpieczono w płynie utrwalającym i poddano 
ocenie makroskopowej. We wszystkich czterech przypadkach znaleziono skrzepliny, 
które opisano i zilustrowano poniżej. 

6.2.1  Pompa o geometrii nr 1 

W badanej pompie obserwowano duże nasilenie zmian, przybierających formę 
drobnych, zorganizowanych skrzeplin oraz przezroczystej błony pokrywającej 
powierzchnię elementów pompy. Stwierdzono: 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem wypływowym. 

 Zgrupowanie skrzepliny u ujścia kanału wypływowego (Rys. 14). Cała 
powierzchnia kanału pokryta delikatnym biało-przezroczystym filmem. 
Pojedyncze skrzepliny na całej powierzchni kanału. 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem napływowym. 

 Zorganizowane skrzepliny na powierzchni kanału napływowego (Rys. 15). 
Widoczne podłużne biało-czerwone formacje u wejścia do kanału oraz 
czerwony pierścień pośrodku kanału nabudowany po obwodzie kanału 
(promieniowo w stosunku do kierunku przepływu). 

 Brak widocznych skrzeplin na kierownicy wypływowej pompy, w obrębie 
wirnika i kierownicy w kanale przepływowym od strony napływowej i 
wypływowej pompy. 

 Drobne, zorganizowane skrzepliny na powierzchni piasty zewnętrznej wirnika. 
Widoczne również na całej powierzchni ślady wytarcia wirnika o kanał 
przepływowy, szczególnie intensywne w części wypływowej (prawa strona). 

 Ślady ocierania wirnika o powierzchnię wewnętrzną kanału przepływowego - 
intensywne dwa pasy po obwodzie (drugi rozproszony na nieco większej 
powierzchni). 

 Czerwone skrzepliny na powierzchni każdego z trzech kanałów wirnika pompy. 
Skrzepliny ulokowane są głównie w środkowej części powierzchni skrzydeł 
wirnika. 

 

Rys. 14 Kanał wypływowy pompy (stożkowy) 

 

Rys. 15 Kanał napływowy pompy 
(stożkowy) 
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6.2.2  Pompa o geometrii nr 3 

W badanej pompie obserwowano największe nasilenie zmian, przybierających formę 
drobnych, zorganizowanych skrzeplin oraz przezroczystej błony pokrywającej duże 
powierzchnię elementów pompy. Stwierdzono: 

 Skrzepliny w miejscu połączenia korpusu pompy z kanałem wypływowym. 
W czasie demontażu pompy, widoczna skrzeplina w postaci nitki, ciągnąca się 
od krawędzi kanału i umocowana do jednej z krawędzi spływu skrzydła 

dyfuzora - kierownicy wypływowej (Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.). 

 

Rys. 16 Widok połączenia kanału wypływowego 90°-ego  
z głównym kanałem pompy 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem wypływowym (Rys. 17). Widoczna biała skrzeplina na 
powierzchni transparentnej kanału. Czerwona skrzeplina umocowana do 
ściany wewnętrznej (ostre kolanko) kanału przepływowego. 

  

Rys. 17 Kanał wypływowy pompy (kąt 90°) 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscu połączenia kanałów. 
Przy demontażu obserwowane ciągnące się nitki skrzeplin (Rys. 18). 

 Czerwoną skrzeplinę równomiernie nabudowana na całej powierzchni. Dużą 
skrzeplinę na krawędzi kanału od strony napływu. 
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 Skrzepliny w miejscu połączenia korpusu pompy z kanałem wypływowym. 
W czasie demontażu pompy, obserwowano skrzepliny w postaci nitek, 
ciągnących się od krawędzi kanału i umocowana do jednej z krawędzi spływu 
skrzydła kierownicy napływowej (Rys. 19). 

 Dużą skrzeplinę u wylotu (w miejscu zwężenia kanału) kanału napływowego. 
Pojedyncze skrzepliny na powierzchni wewnętrznej kanału. 

 Od strony napływu skrzepliny na powierzchni czołowej i bocznej piasty 
centralnej oraz na krawędziach natarcia kierownicy prostującej (napływowej) - 
na dwóch małe, na trzeciej masywna. Skrzepliny obecne również w dalszej 
części kanału przepływowego - pomiędzy kierownicą i wirnikiem (Rys. 20). Od 
strony wypływu z pompy widoczna skrzeplina pomiędzy kierownicą 
wypływową i wirnikiem. Widoczne również skrzepliny w miejscu połączenia 
krawędzi łopatki z piastą zewnętrzną - w narożu kanałów, szczególnie przy 
krawędzi spływu skrzydeł kierownicy (Rys. 20). 

 Masywna skrzeplina na krawędzi natarcia łopatki wirnika - na jednej z trzech. 
Widoczne również skrzepliny pomiędzy piastą zewnętrzną wirnika i kanałem 
przepływowym (kadłubem). Od strony wypływowej części wirnika skrzeplin 
nie zaobserwowano. 

 Masywna skrzeplina na krawędzi natarcia jednego ze skrzydeł od strony 
napływu. Widoczne również skrzepliny na powierzchni piasty zewnętrznej. 
Delikatna cienka warstwa skrzepliny w miejscu rozcięcia piasty, na widocznej 
powierzchni kołowej . Od strony wypływowej widoczna skrzeplina na 
powierzchni rozcięcia piasty centralnej, tuż przy krawędzi zewnętrznej. 

 Pojedyncze skrzepliny na powierzchni bocznej wirnika - na piaście 
zewnętrznej. Widoczne również na całej powierzchni delikatne ślady wytarcia 
wirnika o kanał przepływowy (kadłub). 

 Od strony napływu, widoczne skrzepliny na powierzchni czołowej i bocznej 
piasty centralnej. Widoczna masywna skrzeplina na krawędzi natarcia 
skrzydła, na pozostałych dwóch dużo mniejsze oraz w miejscu połączenia 
krawędzi skrzydeł z piastą zewnętrzną (naroże kanału przepływowego). 
Widoczne również skrzepliny w miejscu połączenia skrzydeł z piastą centralną 
(naroże kanału) oraz na powierzchniach bocznych skrzydeł. Skrzepliny 
widoczne od strony wypływu w miejscu rozcięcia piasty centralnej, tylko na 
obwodzie zewnętrznym widocznej powierzchni kołowej. Widoczne skrzepliny 
w miejscu łączenia obudowy (kadłuba) z częścią obudowy z wirnikiem. 
Skrzeplina obserwowana na krawędzi spływu jednego ze skrzydeł (łopatki) 
kierownicy. Widoczne również skrzepliny na powierzchniach bocznych 
skrzydeł. 

 Czerwone skrzepliny na powierzchni kanałów wirnika pompy. Skrzepliny 
ulokowane są głównie w środkowej części powierzchni skrzydeł wirnika. 

 Skrzepliny widoczne od strony napływu na dyfuzor w miejscu rozcięcia piasty 
centralnej, głównie na obwodzie zewnętrznym widocznej powierzchni 
kołowej. Widoczne skrzepliny w miejscu łączenia obudowy (kadłuba) z częścią 
obudowy z wirnikiem. Większa skrzeplina obserwowana na powierzchni 
jednego ze skrzydeł (łopatek) kierownicy. Od strony wypływu, widoczne 
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skrzepliny na powierzchni bocznej piasty centralnej. Widoczne również 
skrzepliny na krawędziach spływu skrzydeł oraz w miejscu połączenia 
krawędzi skrzydeł z piastą zewnętrzną (naroże kanału przepływowego) - 
znacznie większe na jednym z nich. 

 

Rys. 18 Widok połączenia kanału 
wypływowego 90°-ego z kanałem 

stożkowym 

 

Rys. 19 Widok połączenia kanału 
napływowego 90°-ego z głównym 

kanałem pompy 

  

Rys. 20 Widok wirnika wraz z kierownicami (napływową i wypływową) w kanale 
przepływowym (napływ po lewej, wypływ po prawej). 

6.2.3  Pompa o geometrii nr 2 

W badanej pompie obserwowano mniejsze nasilenie zmian zakrzepowo-zatorowych, 
przybierających formę drobnych, zorganizowanych skrzeplin. Stwierdzono: 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem wypływowym. Widoczna zbudowana nitka ciągnąca się 
w poprzek otworu wlotowego do kanału (w górnej części). 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscu połączenia kanałów 
(Rys. 21). Przy demontażu obserwowane ciągnące się nitki skrzeplin. 

 Zgrupowane skrzepliny na powierzchni kanału. Większość powierzchni kanału 
pokrytej delikatnym przezroczystym filmem. Pojedyncze skrzepliny na całej 
powierzchni kanału (Rys. 22). 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem napływowym. 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscu połączenia kanałów. 
Przy demontażu obserwowane ciągnące się nitki skrzeplin. 
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 Zorganizowane skrzepliny na powierzchni kanału. Widoczne biało-czerwone 
formacje głównie pośrodku kanału nabudowane po obwodzie kanału 
(promieniowo w stosunku do kierunku przepływu Rys. 23). 

 Brak widocznych skrzeplin w kanale przepływowym od strony napływu. Od 
strony wypływu widoczne czerwone skrzepliny w miejscu rozcięcia piasty 
centralnej w części zewnętrznej obwodu powierzchni kołowej. Pojedyncze 
małe punktowe skrzepliny widoczne na powierzchni skrzydeł wirnika, 
widoczne od strony wypływu z pompy (Rys. 24). 

 Drobne, zorganizowane skrzepliny na powierzchni piasty zewnętrznej wirnika. 
Widoczne również na całej powierzchni delikatne ślady wytarcia wirnika 
okanał przepływowy (kadłub). 

 Brak widocznych skrzeplin na powierzchni wirnika od strony napływu. Od 
strony wypływu widoczne skrzepliny w miejscu rozcięcia piasty centralnej 
w części zewnętrznej obwodu powierzchni kołowej. Pojedyncze małe 
punktowe skrzepliny widoczne na powierzchni skrzydeł wirnika. 

 Skrzepliny w centrum kanału przepływowego oraz na końcu kanału w miejscu 
połączenia z kierownicą wypływową. Widoczne ślady ocierania wirnika 
opowierzchnię wewnętrzną kanału układające się w dwa pasy po obwodzie - 
jeden skupiony, drugi nieco bardziej rozproszony. 

 Skrzepliny widoczne od strony napływu na dyfuzor w miejscu rozcięcia piasty 
centralnej, głównie na obwodzie zewnętrznym widocznej powierzchni 
kołowej. Widoczne skrzepliny w miejscu łączenia obudowy (kadłuba) z częścią 
obudowy z wirnikiem. Pojedyncze skrzepliny obserwowane na powierzchniach 
skrzydeł (łopatek) kierownicy. Od strony wypływu, widoczne skrzepliny na 
powierzchni bocznej piasty centralnej. Widoczne również skrzepliny na 
krawędziach spływu skrzydeł oraz w miejscu połączenia krawędzi skrzydeł 
zpiastą zewnętrzną (naroże kanału przepływowego). 

 Widoczne czerwone skrzepliny na powierzchni kanałów wirnika pompy. 
Skrzepliny ulokowane są głównie w środkowej części powierzchni skrzydeł 
wirnika. 

 
Rys. 21 Widok połączenia kanału wypływowego 

90°-ego z kanałem stożkowym 

 
Rys. 22 Kanał wypływowy pompy 

(stożkowy) 
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Rys. 23 Kanał napływowy pompy 
(stożkowy) 

 

Rys. 24 Widok wirnika w kanale 
przepływowym od strony wypływu 

6.3.4  Pompa o geometrii nr 4 

W badanej pompie obserwowano mniejsze natężenia zmian, przybierających formę 
drobnych, zorganizowanych skrzeplin. Stwierdzono: 

 Skrzepliny w miejscu połączenia korpusu pompy z kanałem wypływowym. 
W czasie demontażu pompy, widoczne skrzepliny w postaci nitek, ciągnących 
się od krawędzi kanału (Rys. 25). 

 Skrzepliny powstałe w wyniku podcieku krwi w miejscach połączenia korpusu 
pompy z kanałem wypływowym. 

 Pojedyncze skrzepliny na całej powierzchni wewnętrznej kanału (Rys. 26). 
Duża skrzeplina na krawędzi kanału od strony wypływu, na zwężeniu kanału. 
Pośrodku kanału widoczne większe skupiska skrzeplin. 

 Czerwony podciek w miejscu połączenia korpusu pompy z kanałem 
wypływowym oraz kanałem stożkowym. 

 Skupiska skrzeplin na powierzchni wewnętrznej kanału napływowego 
ulokowane w większości na wysokości połowy długości kanału (Rys. 27). 

 Drobne skrzepliny na krawędzi piasty zewnętrznej wirnika (od strony 
wypływu). Widoczna również skrzeplina na jednym ze skrzydeł dyfuzora 
(kierownica wypływowa) w miejscu połączenia krawędzi skrzydła z piastą 
zewnętrzną. 

 Przesunięcie wirnika z właściwej pozycji do kanału napływowego, zatrzymując 
się na krzywiźnie kanału 90°-ego. 

 Skrzepliny na powierzchni piasty zewnętrznej wirnika. Prawdopodobnie są to 
skrzepliny, które przeniosły się na wirnik z miejsca uszczelnienia kanałów 
przepływowych pompy w chwili wypadnięcia wirnika (wpadnięcia do kanału 
90°-ego). 

 Od strony napływu widoczne pojedyncze skrzepliny na piaście zewnętrznej 
wirnika oraz pojedyncze skrzepliny na powierzchniach skrzydeł (wewnątrz 
kanałów przepływowych wirnika). Od strony wypływu widoczne również 
pojedyncze skrzepliny na krawędzi piasty zewnętrznej wirnika oraz punktowe 
skrzepliny na powierzchniach rozciętych skrzydeł. 
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 Wyraźny pierścień od zarysowania powierzchni - efekt pracy (tarcia) wirnika. 
Widoczne pojedyncze skrzepliny na powierzchni wewnętrznej, głównie 
w miejscu wytarcia kanału. 

 Od strony napływu widoczne skrzepliny na powierzchniach wszystkich trzech 
skrzydeł, tuż przy krawędziach natarcia, przy obszarze połączenia skrzydła 
z piastą zewnętrzną. Na jednym ze skrzydeł, mniej więcej w połowie długości 
widoczna skrzeplina tuż przy krawędzi, w okolicy piasty centralnej (Rys. 28). 
Od strony wypływu widoczne skrzepliny na powierzchniach skrzydeł - 
w centrum, w narożu (w miejscu połączenia skrzydła z piastą zewnętrzną) oraz 
na krawędziach spływu. 

 Czerwone skrzepliny na powierzchni kanałów wirnika pompy. Skrzepliny 
ulokowane są głównie w środkowej części powierzchni skrzydeł wirnika. 

 

Rys. 25 Widok połączenia kanału wypływowego 90°-ego z głównym kanałem pompy 

  

Rys. 26 Kanał wypływowy pompy (stożkowy) 
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Rys. 27 Kanał napływowy pompy 
(stożkowy) 

Rys. 28 Widok kierownicy wypływowej 
(dyfuzora) pompy 

7. Wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach pompy  
ReligaHeart ROT 

7.1  Przebieg wspomagania 

Cztery doświadczenia zrealizowane zostały, jako eksperymenty ostre, w których pracę 
pompy oceniano przez kilka godzin obserwacji około operacyjnej. W piątym 
doświadczeniu zabieg wszczepienia pompy przebiegł bez powikłań, a obserwację 
pooperacyjną prowadzono przez jedną dobę. Podczas wspomagania rejestrowano 
prędkość obrotową wirnika pompy i moc elektryczną pobieraną przez silnik (Rys. 29). 
Około 8-mej godziny wspomagania nastąpiło nagłe zatrzymanie pracy pompy. Po 
kilkunastu próbach pompę ponownie uruchomiono, jednak pobierana moc była 
trzykrotnie wyższa niż przed zatrzymaniem.  

 

Rys. 29 Krzywe trendu wspomagania zwierzęcia (moc - kolor czarny, 
 prędkość obrotowa - kolor czerwony) 
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Pomiędzy 8 a 12 godziną obserwowany był spadek poboru mocy a następnie, jej stały, 
powolny wzrost, aż do poziomu 28W w końcowej fazie doświadczenia. Prędkość 
obrotowa wirnika była stała i w stabilnej fazie eksperymentu wynosiła 2100 obr/min. 
Wraz ze wzrostem poboru mocy pompy obserwowano rosnącą hemolizę erytrocytów, 
skutkującą spadkiem podaży tlenu w organizmie zwierzęcia i narastającymi objawami 
niedotlenienia. Eksperyment zakończono zgodnie z protokołem doświadczenia, 
humanitarną eutanazją po 24 godzinach. 

7.2  Ocena makroskopowa pompy po wspomaganiu 

Po zakończeniu doświadczenia protezy wspomagania serca poddano ocenie 
makroskopowej pod kątem gromadzenia się materiału biologicznego na 
powierzchniach mających kontakt z przepływająca krwią. Obserwacji podlegały: tarcza 
górna, tarcza dolna, wirnik, kanały wirnika, graft, kanał napływowy i kanał wypływowy. 
Ocena makroskopowa protez serca po zakończonych doświadczeniach wykazała 
zmiany w postaci: 

 W jednym doświadczeniu materialu zatorowego w postaci skrzeplin na 
powierzchni obu tarcz (Rys. 30), powierzchni zewnętrznej wirnika oraz w kanale 
wypływowym. Ocena histopatologiczna materiału pobranego z wnętrza protezy 
wykazała obecność zorganizowanej skrzepliny czerwonej oraz skrzepliny 
warstwowej. 

  

Rys. 30 Materiał biologiczny zgromadzony na tarczy górnej (po lewej) i tarczy 
dolnej (po prawej) protezy ReligaHeart ROT po zakończonym doświadczeniu in-vivo 

 punktowych skrzeplin w obrębie obu tarcz (Rys. 31) i na powierzchni wirnika 
wpozostałych doświadczeniach. W kanale wirnika stwierdzono również obecność 
niedużych zorganizowanych białych skrzeplin. Wewnątrz graftu obserwowano 
czerwoną skrzeplinę pokrywająca wewnętrzne powierzchnie graftu, adekwatną do 
pooperacyjnej fazy wykrzepiania graftu. 
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Rys. 31 Materiał zgromadzony na powierzchni tarczy górnej (po lewej) i tarczy 
dolnej (po prawej) protezy Religa Heart ROT po zakończonym doświadczeniu 

 in-vivo 

 niewielkich czerwonych skrzeplin w obrębie wirnika (Rys. 32). 

 

Rys. 32 Materiał biologiczny zgromadzony wewnątrz kanałów wirnika, widoczna 
drobna skrzeplina wewnątrz wirnika na wlocie do kanałów wewnętrznych 

7.3  Badanie autopsyjne 

Badanie sekcyjne obejmowało ocenę stanu narządów pod kątem wystąpienia objawów 
ognisk niedokrwiennych zatorowych, krwotocznych lub zapalnych, w tym: 

 rany pooperacyjnej, 

 wkłuć głębokich do żyły szyjnej i tętnicy udowej, 

 śródpiersia w tym ocenę serca, worka osierdziowego, jamy opłucnowej i obu płuc 

 umiejscowienia kaniul w powłokach ciała zwierzęcia, 

 zespolenia kaniul z układem krążenia, 

 jamy brzusznej w tym ocenę narządów miękkich (wątroby, śledziony, trzustki, 
nerki), otrzewnej, jelit i żołądka. 

Badaniu poddano zwierzę po 24 godzinach wspomagania serca, stwierdzono: 
prawidłowe umiejscowienie badanej protezy w sercu oraz prawidłowy obraz 
śródpiersia (Rys. 33) oraz przekrwienie obu płuc. Innych zmian patologicznych nie 
obserwowano. 
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Rys. 33 Obraz jamy śródpiersia w badaniu autopsyjnym.  
Widoczne przekrwienie obu płuc. 

7.4  Badania histopatologiczne 

Badanie histopatologiczne obejmowało ocenę narządów miękkich i tkanek pobranych 
po zakończeniu eksperymentu in-vivo mechanicznego wspomagania serca protezą 
ReligaHeart ROT (zwierzę wspomagane 23 godziny) pod kątem występowania zatorów 
zakrzepowych, martwicy oraz ognisk zapalnych.  

 

Rys. 34 Mięsień sercowy bez istotnej patologii 

Do badań pobrano przekrój przez lewą komorę serca oraz fragment tkanki w obrębie 
otworu w ścianie serca. Tkanki utrwalono bezpośrednio po pobraniu w 4% 
zbuforowanej formalinie. Preparaty z wycinków przygotowano za pomocą 
standardowej metody parafinowej a następnie barwiono metodą hematoksyliny 
i eozyny oraz trichomu Massona. W ocenie histopatologicznej mięsień sercowy nie 
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wykazywał istotnej patologii (Rys. 34), nasierdzie pokryte było nalotem włóknika (Rys. 
35). 

 

Rys. 35 Nasierdzie pokryte nalotem włóknika, widoczne także wynaczynienia krwi 

7.5  Ocena właściwości hemolitycznych pompy 

Średni czas pracy pomp ReligaHeart ROT dla każdego z pięciu badanych zwierząt był 
inny. Częstotliwość wykonywanych oznaczeń stężenia osoczowej wolnej hemoglobiny 
uwarunkowana była zarówno długością czasu trwania eksperymentu jak i pracy samej 
pompy. Parametry krwinkowe oznaczane były średnio w odstępach jednogodzinnych. 
Otrzymane wyniki przedstawiono w Tab. 6. Podczas przeprowadzonych 
eksperymentów zaobserwowano zarówno znaczący wzrost osoczowej wolnej 
hemoglobiny we krwi zwierząt, jak i spadek liczby krążących trombocytów.  

Na podstawie zebranych danych przedstawionych w Tab. 6 i na Rys. 36 wyznaczono 
średni przyrost osoczowej hemoglobiny we krwi zarówno podczas całego 
eksperymentu jak i pracy samej pompy (w dwóch przypadkach). Dodatkowo obliczono 
średni ubytek liczebności trombocytów krążących we krwi podczas trwania 
doświadczenia. Wyniki przedstawiono w Tab. 7. Otrzymane wyniki wskazują, iż średni 
przyrost osoczowej hemoglobiny wahał się w przedziale od 0.12 g/L/h do 0.83 g/L/h. 
Wyliczony dla dwóch zwierząt średni przyrost fHGB znacznie różnił się między sobą 
i wynosił od 0.3 g/L/h dla pompy nr 7/12 do 0.91 g/L/h dla pompy 06/12.  

Tab. 6 Zestawienie podstawowych informacjach dotyczących pracy pompy RHRot 
oraz podstawowych oznaczanych wybranych parametrów laboratoryjnych oznaczanych 
podczas doświadczeń 

Nr 
Akronim 

zwierzęcia 

Czas 
pracy 

pompy 

fHGB 
wyjściowe 

fHGB 
przed 

startem 
pompy 

fHGB 
końcowe 

Liczba 
początkowa 

PLT 

Liczba 
końcowa 

PLT 

  [h] [g/L] [g/L] [g/L] [x10
9
/L] [x10

9
/L] 

1 IREK 3.45 0.1 ---- 1.2 338 146 

2 LEON 0.40 0.2 ---- 1.2 204 116 
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3 OLO 1.0 0.1 ---- 1.4 315 132 

4 PEPPA 21.2 0.1 0.3 19.6 267 65 

5 RICHARD 1.0 0.2 0.5 0.8 330 177 

Tab. 7 Zestawienie średniego przyrostu wolnej hemoglobiny we krwi oraz średni ubytek 
PLT podczas trwania całego eksperymentu jak i średni przyrost fHGB  podczas  pracy 
pomp RHRot 

Nr 
Akronim 

zwierzęcia 
Nr pompy 

RHRot 

∆fHGB 
podczas 
całego 

eksperymentu 

∆fHGB 
podczas 

pracy pompy 

Średni ubytek 
PLT podczas 

całego 
eksperymentu 

   [g/L/h] [g/L/h] [%] 

1 IREK 04/12 0.12 ---- 56.8% 

2 LEON 04/12 BIS 0.18 ---- 43.1% 

3 OLO 05/12 0.325 ---- 58.1% 

4 PEPPA 06/12 0.83 0.91 75.6% 

5 RICHARD 07/12 0.19 0.3 46.4% 

 

Rys. 36 Zestawienie wzrostu osoczowej wolnej hemoglobiny u zwierząt podczas 
eksperymentu wszczepienia pompy wirowej RHRot 

Ze względu na najdłuższy czas trwania eksperymentu najwięcej danych na temat 
dynamiki zmian stężenia wolnej hemoglobiny we krwi zebrano dla zwierzęcia 
z wszczepioną pompą o nr 06/12. Analizując zmiany stężenia osoczowej hemoglobiny 
podczas eksperymentu (Rys. 37) wyróżniono 6 różnych przedziałów dynamiki 
narastania hemolizy krwi. W przedziałach nr I, III i V przyrost osoczowej fHGB był 
znacznie niższy niż w przedziałach o nr II, IV i VI. Niskie narastanie stężenia osoczowej 
hemoglobiny odnotowano do momentu uruchomienia pompy (odcinek I) oraz 
w odcinku III i V (w których zwierzęciu przetoczono ok. 1000 ml świeżej krwi 
wieprzowej). Znaczny przyrost stężenia wolnej hemoglobiny we krwi odnotowano tuż 
po uruchomieniu pompy (odcinek II) oraz w trakcie pracy pompy (odcinek IV – po 
zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu pompy oraz VI – w terminalnej fazie 
doświadczenia). 
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Rys. 37 Wartości stężeń wolnej hemoglobiny we krwi podczas pracy  
pompy RHRot nr 06/12 

8. Omówienie wyników badań 

W ramach badań przedklinicznego prototypu pompy ReligaHeart ROT dokonano oceny 
wpływu oddziaływania pracy pompy na krew, ze szczególnym uwzględnieniem 
parametrów czerwonokrwinkowych. Jednym z kluczowych parametrów 
charakteryzujących poprawność funkcjonowania pompy wirowej w warunkach in-vivo 
był poziom osoczowej hemoglobiny uwalnianej do krwi podczas pracy pomp będąc 
wskaźnikiem zjawiska hemolizy krwinek czerwonych. Zjawisko hemolizy krwi polega na 
rozpadzie erytrocytów i uwolnieniu wewnątrzkomórkowej hemoglobiny do osocza. 
Hemoliza krwinek czerwonych może być obserwowana zarówno in vitro jak i in vivo 
w wyniku negatywnego oddziaływania m.in. czynników chemicznych (substancje 
toksyczne), fizycznych (naprężenia ścinające, wysoka temperatura) czy biologicznych, 
do których można zalicza się endotoksyny bakterii. 

Uszkodzenie krwinek czerwonych może odbywać z udziałem różnych mechanizmów 
przez w/w czynniki: zaburzenie ciśnienia osmotycznego, uszkodzenia mechanicznego 
bądź termicznego. Należy jednak pamiętać, iż fizjologicznym zjawiskiem jest uwalnianie 
do łożyska naczyniowego 0.6 g fHGB/24h (wolnej hemoglobiny). Hemoglobina 
uwalniana do osocza natychmiast jest kompleksowana do postaci haptoglobina-
hemoglobina, a następnie metabolizowana w śledzionie. Jednak po przekroczeniu 
zdolności wiązania hemoglobiny przez haptoglobinę hemoglobina utlenia się, po czym 
następuje samorzutny rozpad kolejno na methemoglobine, hem i globinę. Hemolizie 
in-vivo towarzyszy w odróżnieniu od hemolizy in-vitro wzrost stężenia bilirubiny 
sprzężonej i liczby retykulocytów. Nasilona hemoliza zewnątrz i wewnątrznaczyniowa 
wpływa niekorzystnie na równowagę kwasowo-zasadową, wodno-elektrolitową, 
hemostazę i metabolizm komórkowy (katabolizm i anabolizm), co w konsekwencji 
w wyniki wielopoziomowych zaburzeń może prowadzić do nieodwracalnych zmian i 
zgonu organizmu. 
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Podczas zastosowania pompy ReligaHeart ROT w warunkach in-vivo uzyskano znaczne 
wartości fHGB (nawet 20 g/l), istotnie przekraczające wartości fizjologiczne. Otrzymane 
wyniki wskazują, że uszkodzenie krwinek czerwonych było następstwem oddziaływania 
czynnika mechanicznego. Badacze postawili dwie hipotezy związane z mechanizmem 
uszkodzenia erytrocytów. Pierwsza z nich skupia się na tym, iż mechaniczne 
uszkodzenia krwinek mogły występować w obszarze zarówno łożyska hydraulicznego 
jak i w okolicach kanałów wirnika. Jednak ze względu na obserwowane zjawiska 
zmniejszania się puli krążących płytek krwi bardziej prawdopodobnym staje 
twierdzenie, iż mechaniczne uszkodzenie erytrocytów miało miejsce w elementach 
przepływowych pompy. W kanale wirnika podczas pracy pompy mogły występować siły 
ścinania, które mogły aktywować płytki krwi. Aktywne trombocyty adherowały 
wewnątrz wirnika tworząc powierzchniową skrzeplinę (Rys. 30), co zmieniało warunki 
przepływu krwi przez łożysko pompy oraz warunki pracy wirnika, doprowadzając do 
zatrzymania pracy pompy. Zjawisko to mogło powodować zmiany w hemostazie 
zwierzęcia (Rys. 38, zwierzę o akronimie Pepa). 

 

Rys. 38 Średni ubytek płytek krwi dla zwierząt w trakcie pracy pomp ReligaHeart ROT 

Należy zauważyć, że dodatkowe badania in-vitro prowadzone na krwi zwierzęcej (Tab. 
5) pompy ReligaHeart ROT wykazały znaczną hemolizę krwi. Znormalizowany indeks 
wolnej hemoglobiny był istotnie większy niż w referencyjnej pozaustrojowej pompie 
BP-80.  Ponieważ badania przeprowadzono dwukrotnie, na różnych pompach i krwi 
pochodzącej od różnych zwierząt, jako przyczynę hemolizy wykluczono uszkodzenie 
mechaniczne pompy i złą jakość materiału biologicznego. Jednocześnie, liczne 
symulacje numeryczne przeprowadzone na etapie projektowania geometrii pompy nie 
wykazały, by w którejkolwiek z przestrzeni przepływowych urządzenia występowały 
naprężenia ścinające i czasy ekspozycji o wartościach mogących indukować tak dużą 
hemolizę na drodze mechanicznej. Symulacje te zostały przeprowadzone na modelu 
płynu dobrze oddającym reologię krwi, jednak zastosowana metodologia nie 
umożliwiała adekwatnego uwzględnienia wpływu chropowatości materiału. Kwerenda 
literaturowa pokazała, że jakość powierzchni elementów kontaktujących się z krwią 
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może być istotnym czynnikiem zwiększającym naprężenia występujące w warstwie 
przyściennej [4-6], a zatem może stanowić mechanizm powodujący hemolizę w 
pompie ReligaHeart ROT. Pośrednim potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że NIH w 
pompach ReligaHeart AXIAL z polerowanymi elementami przepływowymi 
wytworzonymi z metalu był znacznie niższy niż w pompach ReligaHeart ROT z 
elementami wytworzonymi z frezowanego polimeru, pomimo, że prędkości obrotowe 
wirnika pomp osiowych są ponad dwukrotnie niż w pompach odśrodkowych. 

Na istnienie drugiego mechanizmu niszczenia krwinek czerwonych w eksperymencie 
in-vivo może wskazywać stopień anizocytozy krwinek wyrażony przez wskaźnik RDV [%] 
(Rys. 39). Odnotowane dwa ostatnie pomiary wskaźnika RDV nieznacznie wzrosły przy 
stałej liczbie krwinek czerwonych, która nie zwiększyła się pomimo przetoczenia 1000 
ml krwi następnego dnia po wszczepieniu pompy. Taki nieznaczny wzrost RDV 
wskazuje na obecność co najmniej dwóch populacji krwinek czerwonych o różnych 
wielkościach, w tym populacji krwinek czerwonych o znacząco większych rozmiarach 
niż większość krwinek krążących. Zwiększenie się objętości krwinek czerwonych mogło 
być spowodowane pojawieniem się drugiego mechanizmu niszczenia erytrocytów, 
który bezpośrednio wpłynął na zwiększenie objętości krwinek czerwonych.  

 

Rys. 39 Wskaźnik anizocytozy zwierzęcia wspomaganym pompą RHRot nr  06/2012 

Wszystkie badane pompy ReligaHeart ROT i AXIAL cechują się ograniczonymi 
właściwościami atrombogennymi. W doświadczeniach in-vitro i in-vivo w każdej 
z pomp tworzyły się skrzepliny, lecz w różnym natężeniu. Widoczna jest zdecydowana 
zależność (o charakterze jakościowym) ilości materiału zakrzepowo-zatorowego 
gromadzonego w pompie od stopnia hemolizy (Tab. 8) a zatem należy zakładać, że 
część z procesów wykrzepiania indukowana jest właśnie hemoglobiną uwolnioną do 
osocza z erytrocytów, których błony komórkowe zostały uszkodzone w wyniku 
działania mechanicznego. Skutki i mechanizmy wpływu wysokiego stężenia wolnej 
hemoglobiny na organizm ssaków są znane i dobrze opisane w literaturze [21], choć 
przytoczone źródło opisuje przypadki hemolizy powodowanej nie przez oddziaływanie 
urządzeń wspomagania serca, lecz towarzyszącej wrodzonym i nabytym chorobom 
(anemia sierpowata, czerwienica, nocna napadowa hemoglobinuria czy polekowe 
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niedokrwistości hemolityczne). Do najczęstszych powikłań tych chorób należy 
nadkrzepliwość, powodowana wiązaniem tlenku azotu (endogennego czynnika 
o właściwościach wazorelaksacyjnych i przeciwzakrzepowych) przez uwolnioną 
hemoglobinę. Jeśli więc hemoliza nie jest procesem ogólnoustrojowym, lecz 
występującym lokalnie (np. wyłącznie w obrębie pompy krwi), to lokalnie wzrasta 
również stężenie fHGB, co - przez wiązanie NO - zwiększa krzepliwość krwi i prowadzi 
do powstawania masywnych skrzeplin. Efekt lokalnego zwiększenia krzepliwości 
indukowanego hemolizą nie musi być widoczny w badaniach koagulologicznych, 
ponieważ dotyczą one próbek krwi pobieranych z układu naczyniowego obiektu 
biologicznego a nie z miejsca, w którym traumatyzowane są erytrocyty. Wyjaśnia to 
obserwowane w badaniach in-vitro i in-vivo efekty powstawania skrzeplin w pompach 
typu ROT pomimo farmakologicznego, ogólnoustrojowego blokowania układu 
krzepnięcia i osiągania terapeutycznych wartości ACT, APTT lub INR. 

Tab. 8 Wpływ wartości NIH w krążeniu pozaustrojowym na dynamikę  
tworzenia się materiału zakrzepowego 

POMPA 
RH ROT 

RH AXIAL 

typ 3 4 1 2 

NIH 
[mg/100L] 

880, 530 61 26 8 3 

SKRZEPLINY 

duże, masywne 
skrzepliny w 

całej objętości 
pompy, 

szczególnie w 
kanałach 

przepływowych 
i szczelinach 

największa 
masa 

skrzeplin 
wśród 

wszystkich 
badanych 

pomp typu 
AXIAL 

mniejsza ilość 
skrzeplin niż 
w pompie (3) 
lecz wyraźnie 
większa niż w 
pompach (1) i 

(2) 

mała liczba 
skrzeplin 

zorganizowanych, 
obecne głównie 
cienkie struktury 
w postaci błony 

najmniejsze 
nasilenie 

obecności 
skrzeplin, 

głównie małe, 
punktowe 
formacje 

9. Wnioski 

1. Zastosowane metody badawcze w doświadczeniach in-vitro są właściwe do 
poprawnej oceny oddziaływania pompy na krew a ich wyniki zostały 
potwierdzone w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. 

2. Opracowany model zwierzęcy mechanicznego wspomagania serca pompą 
wirową jest skutecznym narzędziem badania oddziaływania pompy na krew 
i tkanki oraz oddziaływania płynów ustrojowych na materiał konstrukcyjny 
pompy. 

3. Wszystkie prototypy badanych pomp wirowych wymagają wprowadzenia 
dalszego postępu w zakresie konstrukcji, głównie zaś w obszarze poprawnego 
uruchamiania wirnika i zapewnienia jego pracy w różnych warunkach 
hemodynamicznych (dotyczy pomp osiowych) i zmniejszenia traumatyzacji 
krwi (dotyczy głównie pomp odśrodkowych). 

4. Najkorzystniejszymi właściwościami atrombogennymi i hemolitycznymi 
w badaniach in-vitro pomp osiowych cechują się pompy o geometrii układu 
przepływowego nr 1 i 2. 



Badania biologiczne prototypów wirowych wszczepialnych pomp wspomagania serca 

564 

5. Wzmożony wzrost skrzeplin (głównie w pompach wirowych) spowodowany 
jest prawdopodobnie przez dużą hemolizę krwi indukowaną przez pompę 
a mechanizm traumatyzacji krwi może być związany z strukturą powierzchni 
elementów pompy. W celu potwierdzenia wysuniętych tez należy zaplanować 
odrębne badania, dotyczące wyłącznie wybranych aspektów oddziaływania 
elementów pompy na krew w izolowanych warunkach eksperymentalnych. 

6. Techniczne parametry eksploatacyjne (przepływ pod danym obciążeniem 
ciśnieniowym, moc, praca w warunkach pulsacyjnych) oraz sposób implantacji 
pompy ReligaHeart ROT są odpowiednie do jej praktycznego zastosowania 
w mechanicznym wspomaganiu serca. Osiągnięty etap konstrukcji prototypów 
pomp typu AXIAL nie umożliwiał ich badań na modelach zwierzęcych. 
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Streszczenie 

Prezentowany artykuł opisuje sprzęt oraz oprogramowanie służące do sterowania 
i zarządzania polską wszczepialną wirową pompą wspomagania pracy serca. System 
ten stanowi rezultat prac prowadzonych przez zespół Pracowni Sztucznego Serca 
w ramach programu Polskie Sztuczne Serce. Powstałe urządzenie i oprogramowanie 
pozwalają na realizację podstawowych funkcji, które są wymagane do sterowania 
i monitorowania pracy tego typu systemów wspomagania pracy serca. Skonstruowane 
urządzenie zapewnia niezawodne, redundantne zasilanie oraz napęd pompy w okresie 
czasu od kilku miesięcy do poziomu roku. Rozbudowany interfejs użytkownika pozwala 
na wyświetlanie informacji o stanie pompy oraz sygnalizację akustyczną zdarzeń. 
Oprogramowanie umożliwia nastawy żądanych parametrów pracy urządzenia oraz 
umożliwia kontrolę pracy całego urządzenia. Interfejs programu został dostosowany do 
obsługi dotykowej. Program pracuje pod nadzorem systemu operacyjnego Windows 7 
i wymaga do uruchomienia zainstalowanej platformy NET w wersji, co najmniej 4.0 
(platforma standardowo dostarczana z systemem Windows 7). Wymiana informacji 
pomiędzy urządzeniem sterującym pompą wirową i programem odbywa się 
z wykorzystaniem bezprzewodowego interfejsu BLUETOOTH 2.0 z wykorzystaniem 
usługi wirtualnego portu szeregowego SPP. 

1. Wprowadzenie 

Nieodłącznym elementem funkcjonalnym każdego systemu wspomagania pracy serca 
jest sterownik pompy wspomagania serca, którego działanie ma integralny wpływ na 
funkcjonalność i niezawodność pracy całego systemu. W ramach programu Polskie 
Sztuczne Serce, równolegle z opracowywaniem pompy wirowej ReligaHeart ROT, 
prowadzono prace nad skonstruowaniem prototypu sterownika, który zapewni 
niezawodne sterowanie i pracę pompy. Założenia konstrukcyjne stawiały za cel 
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zbudowanie urządzenia o gabarytach i funkcjonalności umożliwiającej jego 
zastosowanie w pracach badawczych i eksperymentalnych.  

W rezultacie tych prac powstał prototyp sterownika umożliwiający eksploatację pompy 
podczas eksperymentów medycznych w długim okresie czasu przy zasilaniu zarówno 
z baterii jak również z zasilacza sieciowego, posiadający szereg redundantnych 
elementów interfejsu użytkownika, z możliwością zdalnego, bezprzewodowego 
konfigurowania pracy pompy za pomocą konsoli systemowej. Konsola została 
opracowana jako oprogramowanie dla komputera PC i zwana jest dalej programem. 
Kod programu głównego został napisany w języku C# [1]. Program pracuje pod 
nadzorem systemu operacyjnego Windows 7 i wymaga do uruchomienia 
zainstalowanej platformy NET w wersji, co najmniej 4.0 (platforma standardowo 
dostarczana z systemem Windows 7). Głównym zadaniem programu jest umożliwienie 
zmiany nastaw parametrów sterujących pompy wirowej jak również możliwość 
monitorowania bieżącego stanu pracy urządzenia. Wymiana informacji pomiędzy 
urządzeniem sterującym pompą wirową a programem odbywa się z wykorzystaniem 
bezprzewodowego interfejsu BLUETOOTH 2.0 oraz usługi SPP (wirtualny port 
szeregowy). Transmisja danych jest zgodna z protokołem wymiany danych opisanym 
w dokumencie „Protokół komunikacyjny kanału Bluetooth 2.0 jednostki sterownika 
ReligaHeart-TOTAL. Interfejs programu przystosowany jest do obsługi dotykowej, 
możliwa jest również obsługa tradycyjna dla systemu Windows, czyli za pomocą myszy 
lub klawiatury. Program został zoptymalizowany do pracy z monitorami 
o rozdzielczości 1280x800. 

 

Rys. 1. Prototyp sterownika ReligaHeart ROT 

2. Konstrukcja układu sterującego 

Ogólna struktura Systemu sterownia wszczepialnej pompy wirowej ReligaHeart ROT 
została przedstawiona na rys. 2 
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Rys. 2. Struktura systemu sterowania i zasilania ReligaHeart ROT. 

Kontroler urządzenia został zintegrowany w jeden moduł, do którego wkładane są 
dwie (redundantne) baterie. Z zewnątrz może być dołączany zasilacz sieciowy. 
Kompaktowa budowa sterownika ułatwia jego eksploatację – jedynym elementem 
podatnym na „zgubienie” jest zasilacz sieciowy. Podczas normalnej eksploatacji 
systemu konsola sterująca nie jest wymagana. Używana jest ona przez lekarzy 
i techniczny personel nadzorujący na etapie ustawiania parametrów pracy systemu 
przy wszczepieniu pompy do ciała pacjenta i w procedurach weryfikacji jego pracy. 
Pozwala również na zaawansowane monitorowanie pracy pompy przez personel 
medyczny i techniczny w okresach intensywnego nadzoru pacjenta i pompy 
wspomagania serca.  
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Konsola operatora systemu ReligaHeart ROT może w dowolny momencie 
skomunikować się z odpowiednio sparowanym z nią sterownikiem. Proces parowania 
jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu i uodpornienia na 
próby nieuprawnionej ingerencji w nastawy pracy pompy, zapisane w jej sterowniku. 

Prototyp sterownika został zaprojektowany jako dedykowany system 
mikroprocesorowy. Składa się on z dwóch głównych sterowników zintegrowanych 
z inwerterem silnika BLDC, sprzężonych pomiędzy sobą magistralą synchronizującą. 
Każdy z dwóch niezależnych silników pompy ReligaHeart ROT jest napędzany 
oddzielnym inwerterem. W przypadku awarii jednego z nich drugi będzie próbował 
podtrzymać pracę sterując tylko jednym z uzwojeń silnika. Strukturę blokową 
głównego sterownika przedstawia rys. 4. 
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Rys. 4. Schemat blokowy głównego sterownika systemu 

Każdy z dwóch pakietów kontrolera wyposażony jest w 32 bitowy mikrokontroler 
jednoukładowy z rdzeniem ARM Cortex M3, STM32F207[2] o dużej wydajności 
przetwarzania danych i zegarze do 120MHz. Wbudowane liczne układy peryferyjne 
oraz wydajny rdzeń powodują, że układ ten obudowany niewielką ilością obwodów 
pomocniczych pełni rolę samodzielnie rozbudowanego systemu mikroprocesorowego. 
Podstawowym zadaniem głównego sterownika jest generowanie sekwencji sterującej 
dla silnika pompy. W typ celu mikrokontroler współpracuje z dedykowanym dla 
sterowania silnikami BLDC układem TMC603A firmy Trinamic[3], który realizuje 
podstawowe funkcje inwertera silnika BLDC. Jest to układ dedykowany między innymi 
dla sterowania silnikami pozbawionymi czujników położenia wału, jakie są wbudowane 
w pompę ReligaHeart ROT. Układ ten steruje kluczami fazowymi inwertera 
(zbudowanymi w oparciu o tranzystory MOSFET) wytwarzając przy tym wszystkie 
niezbędne dla tego celu napięcia zasilające. Dodatkowo, TMC603A posiada 
wbudowany filtr napięć siły elektromotoryczne indukowanej w uzwojeniach fazowych 
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silnika (tzw. „Back EMF”) wykonany w technice przełączanych pojemności, który 
pozwala na pół automatyczne odtworzenie sekwencji komutacyjnej silnika, podobnie 
do tej, jaka byłaby generowana z czujników Hall’a położenia wału, gdyby silnik je 
posiadał.  Wykorzystanie tego podzespołu nie dało jednakże zadowalających 
rezultatów dla silnika pompy ROT, dlatego niezależnie od napięcia na fazach silnika są 
próbkowane przez przetworniki analogowo cyfrowe i po zastosowaniu analizy 
sygnałowej na tej podstawie do układu TMC603A wystawiane są sygnały sterujące 
poszczególnymi (6) kluczami trzech faz silnika synchronicznie z silnikiem. TMC 603A 
posiada wbudowane zabezpieczenia przed spadkiem napięcia zasilającego bramki 
kluczy poniżej wartości bezpiecznej dla ich pełnego otwarcia, przed przekroczeniem 
maksymalnego napięcia starowania kluczy, a także przed przeciążeniem lub zwarciem 
kluczy fazowych. Każdy z dwóch pakietów steruje jedną połową silnika pompy. 
Synchronizację silników zapewnia dedykowany port szeregowy łączący pakiety 
(w standardzie RS232) uzupełniony o dwa szybkie sygnały I/O pozwalające na 
precyzyjną synchronizację. 

Pakiet sterownika realizuje także funkcje komunikacyjne. Przez port szeregowy 
komunikuje się z pakietem managera zasilania, drugi port zapewnia komunikację 
z modułem transmisji bezprzewodowej Bluetooth. Dodatkowy port szeregowo-
równoległy komunikuje główny sterownik z pakietem interfejsu użytkownika. Tylko 
jeden z dwóch pakietów sterowników obsługuje interfejs użytkownika. O wyborze 
decyduje sygnał Master/Slave generowany w pakiecie interfejsu użytkownika. Stan 
wysoki sygnału (stan podstawowy) uaktywnia w tym celu pakiet skonfigurowany jako 
Master, stan niski - pakiet skonfigurowany jako Slave. Konfiguracja pakietu jest 
wykonywana na etapie przygotowywania systemu do pracy i jest zapisywana w jego 
pamięci nieulotnej. Każdy z pakietów jest wyposażony w szybką, nieulotną pamięć 
konfiguracji o pojemności 64 kB oraz pamięć szeregową typu NAND Flash o pojemności 
8MB, używaną dla zapamiętywania nieprawidłowości w pracy pakietu. Komunikację 
urządzenia z systemami zewnętrznymi zapewnia przede wszystkim interfejs Bluetooth. 
W systemie zastosowano moduły WT12 firmy BlueGiga [4], zapewniające możliwość 
komunikacji w standardzie BT 2.0 EDR w klasie 2 (zasięg do 10m). Zastosowanie tych 
modułów, posiadających stosowną homologację, uniezależnia dodatkowo software 
sterownika od realizacji maszyny stanów stosu Bluetooth – jest on wbudowany 
w firmware modułu. Zwiększa to wydajność pakietu – mikrokontroler pakietu jest 
odciążony od części zadań komunikacyjnych, a także pozwala na uniezależnienie 
firmware od systemów operacyjnych i związanych z ich stosowaniem ograniczeniami. 

Dla realizacji funkcji Interfejsu użytkownika każdy z pakietów sterownika posiada 
wyprowadzony interfejs w postaci:  

 Równoległego 8 bitowego interfejsu dla komunikacji z ekranem graficznym, 

 Szeregowego interfejsu I2c dla realizacji funkcji kontrolnych pakietu interfejsu 
użytkowania, sterowania diodami sygnalizacyjnymi oraz współpracą 
z klawiaturą.  

Pakiet kontrolera może także generować sygnał akustyczny dla celów sygnalizacji, 
który jest wzmacniany i dostarczany do głośnika przez pakiet interfejsu użytkownika. 
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Rys. 5. Schemat blokowy interfejsu użytkownika. 

Pakiet ten pozwala na wyświetlanie danych, generowanych przez mikrokontroler 
sterownika głównego (aktualne wybranego dla obsługi pakietu), na 
monochromatycznym ekranie graficznym OLED o rozdzielczości  256x64 piksele w 16 
odcieniach każdy. Dodatkowo układ zwiera wzmacniacz sygnału o częstotliwościach 
akustycznych oraz głośnik o mocy 0.5 W dla generowania sygnałów alarmów 
i komunikatów. Na wejście wzmacniacza doprowadzony jest sygnał z przetwornika DA 
mikrokomputera głównego, dlatego możliwe jest generowanie złożonych sygnałów na 
zasadzie syntezy (w tym komunikaty głosowe).  Pakiet współpracuje z klawiaturą 
w postaci 5 przycisków nawigacyjnych oraz dodatkowo 3 diodami LED sterowanych 
programowo. Widok Panelu czołowego interfejsu użytkownika przedstawia rys. 6. 
Ekran OLED zapewnia kontrastowy obraz nawet przy silnym oświetleniu zewnętrznym 
przy poborze prądu na poziomie, średnio 40mA z 3.3V (zależnym od treści 
wyświetlanej na ekranie). Podlega on jednak procesowi tzw. wypalania piksel, które 
tracą kontrast podczas długiego wyświetlania. Dlatego zaimplementowano 
programowe timer’y dla wygaszania ekranu. Długoterminowe testy przeprowadzone 
w Pracowni Sztucznego Serca zastosowanego w urządzeniu ekranu wykazały, że po 
6 miesiącach wyświetlania stałej treści w cyku 10 s wyświetlania 10 sekund wygaszenie 
na ekranie widać wyraźny ślad po napisie – piksele uległy wypaleniu. Obraz na ekranie 
pokazuje stan zasilania BATERIA lub SIEĆ, stan ładunku w bateriach w formie tekstowej 
(%) i graficznej oraz stan pracy silnika pompy. Podczas ładowania symbole baterii są 
animowane w postaci „biegnącej” linijki obrazującej stan jej naładowania. 
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Rys.6. Widok Panelu czołowego z ekranem OLED, klawiaturą oraz LED 

3. Konstrukcja układu zasilającego 

Dla osiągnięcia założonej niezawodności zasilania, sterownik wyposażono 
w zaprojektowany specjalnie do tego celu pakiet selekcji zasilania. Pakiet zbudowano 
w oparciu o scalony selektor zasilania z dwóch baterii i zasilacza np. sieciowego, układ 
LTC1479 firmy Linear Technology[5]. Jest on zaawansowanym sterownikiem kluczy 
elektronicznych tworzących multiplekser zasilania, na podstawie sygnałów sterujących 
otrzymywanych z mikroprocesora pakietu. W danej chwili do wyjścia selektora może 
być dołączone przez klucz tylko jedno źródło zasilania. Podczas pracy z zewnętrznego 
zasilacza sieciowego, na wyjście podawana jest energia z tego źródła, dodatkowo jedna 
z baterii może być w tym czasie ładowana (przez układ zewnętrznej ładowarki). 
Algorytmy sterowania oraz funkcje komunikacyjne pakietu realizuje mikrokontroler 
jednoukładowy o niskim poborze energii. W przypadku braku zasilania z głównych 
źródeł, praca selektora jest podtrzymywana z ładowalnej baterii akumulatorów 
o pojemności 15mAh. Bateria ta wykonana w technologii niklowo wodorkowej 
podtrzymuje przez ograniczony okres czasu pracę mikrokontrolera dla umożliwienia 
sygnalizacji stanu odłączenia wszystkich źródeł zasilających za pomocą wbudowanego 
w pakiet brzęczyka piezoceramicznego. Mikrokontroler pakietu komunikuje się 
również z układami zabezpieczającymi akumulatory Litowo Jonowe. Komunikacja 
odbywa się po magistrali SMB. Dane odczytywane z akumulatorów pozwalają 
mikrokontrolerowi na najbardziej efektywne wykorzystanie ładunku w nich 
zgromadzonego, przez co zwiększa się efektywny czas pracy urządzenia oraz zwiększa 
się żywotność akumulatorów. Na żądanie, dane z akumulatorów dostarczane są 
poprzez port szeregowy do jednego z głównych kontrolerów układu i wyświetlane na 
ekranie interfejsu użytkownika. Ładowanie akumulatorów zapewnia wbudowany 
w pakiet układ oparty o dedykowany kontroler ładowania akumulatorów Li-Pol /Li-Ion 
– BQ24610 [6]. Pracuje on w nietypowym układzie zaprojektowanym dla współpracy 
z LTC1479. Prąd ładowania akumulatorów litowo jonowych może być regulowany 
płynnie przez mikrokontroler pakietu. Ładowarka może dostarczać do 3A prądu 
ładowania przy założonym napięciu ładowania 21V. W prototypowym układzie prąd 
ładowania został ustawiony na 1,6 A, co jest równoważne w przybliżeniu ładunkowi 
pojedynczego ogniwa baterii. 
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Rys. 7. Schemat blokowy pakietu selekcji zasilania 

4. Bateria Litowo-Jonowa z systemem zabezpieczeń 

Zasilanie bateryjne jest jednym z podstawowych zagadnień związanych 
z wszczepialnymi pompami wirowymi. Muszą one zapewniać bezpieczną oraz 
niezawodną pracę układu przez stosunkowo długi czas przy zachowaniu niewielkich 
wymiarów oraz niskiej wagi. Ogniwa litowo-polimerowe zapewniają wymagane 
parametry, wymagają jednak stosowania skomplikowanych układów zabezpieczających. 

4.1  Zastosowane ogniwa. 

Pakiet baterii składa się z ogniw litowo-polimerowych charakteryzujących się dużym 
współczynnikiem pojemności, wydajnością prądową oraz krótkim czasem ładowania. 
Zastosowano ogniwa LP605590 firmy EEMB Company Limited [7]. Parametry 
techniczne prezentuje Tabela 1. Ogniwo ma budowę prostopadłościanu (Rysunek 8). 
Taki kształt pozwala na proste łącznie ogniw w większe zestawy, aby uzyskać baterie 
o większym napięciu lub większej pojemności. 

Rysunek 9 przedstawia charakterystykę ładowania pojedynczego ogniwa (dane 
producenta). Proces ładowania przebiega standardową metodą dla tego typu ogniw. 
W pierwszej fazie ogniwo ładowane jest stałym prądem CC do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu napięcia (4,2V). Następnie stabilizowane jest napięcie CV do 
momentu, gdy prąd ładowania spadnie poniżej wartości 64mA, proces ten nie 
powinien trwać dłużej niż 3,5 godziny. 
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Tabela 1: Parametry ogniw. 

Parametr Wartość 

Typ ogniw LP605590 

Nominalna pojemność 3,3Ah ±0,1Ah  (12.2Wh) 

Nominalne napięcie 3,7V 

Maksymalne dopuszczalne napięcie 4,25V 

Minimalne dopuszczalne napięcie 2,75V 

Prąd ładowania Norm: 1.6A, Max: 3.2A 

Prąd rozładowania Max: 6.4A 

Temperatura pracy podczas ładowania 0°C ÷ 45°C 

Temperatura pracy podczas rozładowania -20°C ÷ 60°C 

Temperatura magazynowania -20°C ÷ 45°C 

Waga 62g ± 6g 

Wymiary 60x55x90 mm 
Żywotność 500 cykli (TA=23°C, IMAX=1.6A) 

 

Rys. 8: Ogniwo LP605590 firmy EEMB Company Limited 

 

Rys. 9: Charakterystyka ładowania ogniwa. 

Proces rozładowania ogniwa pokazano na Rysunku 10. Gdy napięcie spadnie poniżej 
wartości 3,5V następuje gwałtowny spadek napięcia ogniwa. W tym zakresie nie można 
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oszacować jak szybko ogniwo całkowicie się rozładuje. Również nadmierne 
rozładowanie ogniwa skraca jego żywotność. 

Akumulator składa się z pięciu ogniw połączonych szeregowo, dzięki czemu uzyskano 
średnie napięcie rzędu 18V. Parametry baterii pokazano w Tabeli 2. Wyprowadzenia 
ogniw zostały ze sobą zgrzane i zabezpieczone folią termokurczliwą. Każda z elektrod 
została wyprowadzona przewodem na zewnątrz, co pozwala na podłączenie układu 
balansera. 

Rysunki 11 i 12 przedstawiają rzeczywiste charakterystyki pracy baterii. Kształt 
przebiegu napięć i prądów pokrywa się z danymi dostarczonymi przez producenta. 
Pierwsza faza ładowania była przeprowadzona prądem stałym o natężeniu 1,6A (faza 
CC), a następnie stabilizowano napięcie o wartości 21V (faza CV). Czas ładowania 
wynosi nieco ponad 140 minut. Rozładowanie zostało przeprowadzone przy prądzie 1A. 
Przy takim obciążeniu akumulator pozwala na pracę przez około 160 minut.  

 

Rys. 10: Charakterystyka rozładowania ogniwa. 

Tabela 2: Parametry baterii. 

Parametr Wartość 

Konfiguracja połączeń ogniw 5S1P 

Nominalne napięcie 18.5V 

Pojemność 3,3Ah ±0,1Ah  (61Wh) 

Maksymalne napięcie 21V 

Minimalne napięcie 15V 
Prąd ładowania Norm: 1.6A, Max: 3.2A 

Prąd rozładowania Max: 6.4A 

Układ zabezpieczający bq78PL116 

Kiedy napięcie spadnie poniżej wartości 18V następuje gwałtowny spadek napięcia 
ogniw. Praca w tym zakresie jest  możliwa przez około 10 minut. Przy napięciu 15V 
układ zabezpieczeń odcina baterię zabezpieczając ją przed uszkodzeniem. 
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Rys. 11: Rzeczywista charakterystyka ładowania baterii. 

 

Rys.12: Rzeczywista charakterystyka rozładowania baterii. 

4.2  Układ zabezpieczeń. 

Ogniwa litowo-polimerowe mają bardzo dużą wydajność prądową, dlatego baterie 
należy zabezpieczyć przed zwarciem elektrod. Zwarcie biegunów baterii może 
w skrajnych przypadkach doprowadzić do zapalenia lub wybuchu. Pakiet został 
wyposażony w specjalistyczny układ zabezpieczający z wbudowanym zaawansowanym 
algorytmem, który oblicza wartość pozostałego ładunku w baterii z dokładnością do 1% 
oraz układ balansera. Układ zabezpieczeń BQ78PL116 firmy Texas Instruments[8] 
posiada następujące typy zabezpieczeń: 

 aktywny układ wyrównywania ładunku między ogniwami (balanser), 

 zabezpieczenie przeciążeniowe programowe i sprzętowe, 

 zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, 

 zabezpieczenie termiczne, 



Konstrukcja układu sterowania i zasilania dla wszczepialnej pompy wirowej 

577 

 poprawność zadziałania układu odcinającego elektrodę dodatkowo 
zabezpieczoną sterowalnym bezpiecznikiem. 

Układ ten został zaprojektowany do współpracy z ogniwami litowo-jonowymi, 
maksymalnie można podłączyć do 16 ogniw. W celu zwiększenia pojemności baterii 
układ dopuszcza możliwość łączenia ogniw równolegle. Do pomiaru prądu i napięcia 
wykorzystywany jest osiemnasto bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy typu  
sigma-delta. Układ posiada dwupoziomowy system zabezpieczeń. Pierwszy poziom 
zapewnia ochronę poprzez kontrolę (wyłączenie) tranzystorów mocy. Gdy wszystkie 
parametry będą się mieścić w bezpiecznym zakresie, tranzystory zostaną ponownie 
załączone i będzie możliwa dalsza praca. Kiedy warunki bezpiecznej pracy zostaną 
znacznie przekroczone zostaje uruchomiony drugi poziom zabezpieczeń. Oprócz 
kontroli tranzystorów mocy, zostaje wysterowany bezpiecznik chemiczny trwale 
odcinający ogniwa od układu. Jest to tak zwany bezpiecznik ostatniej szansy. W tym 
przypadku, nawet jeśli parametry baterii wrócą do normy, dalsza praca będzie 
niemożliwa - konieczne jest odesłanie baterii do serwisu. Temperatura baterii jest 
mierzona poprzez cztery termistory umieszczone bezpośrednio na ogniwach. Wszystkie 
parametry układu mogą być dowolnie konfigurowane. Stopień wykonawczy balansera 
pozwala na przekazywanie ładunku jednego ogniwa do drugiego. Na biegunie ujemnym 
został umieszczony bocznik prądowy.  

 

Rys13. Schemat blokowy pakietu baterii. 

Schemat blokowy przedstawia Rysunek 6. Bateria podłączana jest do układu poprzez 
zaciski BAT+ oraz BAT-. Tranzystory mocy ładowania jak i rozładowania zostały 
połączone szeregowo, dzięki czemu nie trzeba stosować osobnych połączeń do 
ładowania. Odczyt danych z układu możliwy jest poprzez interfejs I2C. W czasie pracy 
baterii kontroler może odczytywać aktualny stan akumulatora. Najważniejszymi 
parametrami są: ładunek pozostały w ogniwach podawany w procentach, prąd, 
napięcie, szacowany czas do rozładowania, szacowany czas pełnego naładowania. 
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Rys. 14: Ogniwa z układem zabezpieczeń. 

5. Opis programu 

Program nadzorujący urządzenia sterującego możemy podzielić funkcjonalnie na kilka 
modułów: moduł główny, moduł komunikacji, moduł obsługi lokalnej bazy danych, 
moduł obsługi ekranu, moduł obsługi klawiatury wirtualnej, moduł obsługi informacji 
technicznych. Oprogramowanie jednostki zapewnia realizację podstawowych funkcji, 
które są wymagane dla tego typu oprogramowania, umożliwia nastawy żądanych 
parametrów pracy urządzenia oraz kontrolę pracy całego urządzenia. Ponadto program 
umożliwia wybór pracy trybu pompy: normalny lub z przepłukiwaniem, oraz zmianę 
prędkości pompy i wartości lepkość krwi. 

Integralną częścią programu jest lokalna baza danych. W bazie tej zapamiętywane są 
informacje dotyczące pacjenta, zestawu pompy, a także podstawowe informację 
dotyczące danych adresowych osób uczestniczących w procesie wspomagania 
pacjenta. Baza danych jest lokalną bazą plikową, opartą na silniku SQLITE [9]. Takie 
rozwiązanie nie wymaga instalowania na komputerze konsoli dodatkowego 
oprogramowania w postaci serwerów bazodanowych. W bazie danych przechowywane 
są również informacje o użytkownikach (osobach obsługujących program) i ich 
uprawnieniach. Ponadto również w bazie danych przechowywane są informacje 
o historii wprowadzonych zmian parametrów pracy pompy wspomagania. 
Zapamiętywana jest data wprowadzenia zmiany, rodzaj zmiany, wartość i nazwa 
użytkownika, który dokonał zmiany wartości parametru. Program umożliwia również 
zapamiętanie historii występujących alarmów. W obecnej wersji programu dane 
pacjenta, zestawu i pozostałe dane (dane kontaktowe osób uczestniczących 
w programie wspomagania) muszą być wprowadzone ręcznie w programie konsoli. 
W kolejnych wersjach programu przewidywana jest możliwość importu części danych 
z głównej bazy danych Systemu CMS2. 

Główny ekran programu podzielony jest na kilka funkcjonalnych części. Niezależnie od 
aktualnie wybranej funkcji programu na ekranie zawsze widoczne są pola, w których 
prezentowane są aktualne wartości parametrów pracy pompy tzn.: prędkość, moc, 
przepływ stan pracy, a także parametry zasilania: stan naładowania baterii oraz 
aktualne źródło zasilania. Na ekranie widoczny jest również status połączenia 
z urządzeniem (sterownikiem pompy), a także dane aktualnie połączonego urządzenia 
(dane pacjenta) i nazwa użytkownika obsługującego program. 
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Bardzo ważnym polem (zawsze widocznym) jest stan aktualnych alarmów sterownika 
(pompy). W przypadku wystąpienia alarmu, w zależności od jego priorytetu zaczyna 
pulsować pole alarmu. Kolor alarmu jest uzależniony od jego ważności. Dodatkowo jest 
wyświetlany komunikat wyjaśniający znaczenie danego alarmu. 

Interfejs programu został tak zaprojektowany, aby był przyjazny w obsłudze i jest 
typowy dla programów pracujących w środowisku Windows. Po uruchomieniu 
programu jest wyświetlany ekran (zakładka użytkownika), który pozwala na 
zalogowanie się użytkownika do programu. Program nie pozwala na pracę dla 
użytkownika niezalogowanego. W obecnej chwili program rozpoznaje dwa typy 
użytkowników: użytkownik z prawami administratora, który może wprowadzać zmiany 
parametrów pracy pompy i użytkownik tzw. normalny, który nie ma uprawnień do 
wprowadzenia zmian nastaw pompy (może tylko monitować pracę urządzenia). Dostęp 
do programu jest chroniony hasłem, którego minimalna długość wynosi 8 znaków.  

 

Rys 15. Ekran logowania użytkownika 

Po zalogowaniu program automatycznie przechodzi do zakładki Pacjent. Zakładka ta 
pozwala na wybór danych pacjenta i jego zestawu wspomagania. Ponieważ w danych 
związanych z pacjentem znajdują się parametry jego zestawu wspomagającego, wybór 
ten jest konieczny w celu umożliwienia połączenia ze sterownikiem pompy 
wspomagania. W tym trybie pracy możliwe jest również dodane nowych danych 
(pacjenta i zestawu), podgląd danych szczegółowych, edycja danych a w kolejnej wersji 
również import i export danych.  

Po wybraniu danych pacjenta, program automatycznie przechodzi do zakładki Monitor. 
Dodatkowo dane pacjenta są wpisywane do odpowiedniego pola. 

Na tym etapie pracy programu możemy połączyć się ze sterownikiem pompy. W tym 
celu należy nacisnąć klawisz „połącz”. Proces wyszukiwania i łączenia ze konsoli ze 
sterownikiem pompy wirowej odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga 
ingerencji operatora programu. Aktualny stan łączenia ze sterownikiem pompy jest 
wyświetlany w oknie dialogowym. Jeżeli program połączył się ze sterownikiem, to 
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wyświetlana jest ikona połączenia (napis) i do pól parametrów pracy pompy 
wpisywane są ich aktualne wartości. W polu przebiegów rysowane są krzywe 
odpowiednich parametrów pracy pompy: przepływ, prędkość, moc.  

 

Rys 16. Ekran, zakładka Dane Pacjenta 

 

Rys 17. Ekran, zakładka Monitor 

W trybie połączenia możliwa jest również zmiana parametrów pracy pompy. 
Parametry mogą być zmienione tylko przez użytkownika z uprawnieniami 
administratora. Jeżeli konsola nie połączyła się ze sterownikiem to wyświetlany jest 
komunikat o braku połączenia i jego prawdopodobnych przyczynach. W takcie pracy 
programu i po połączeniu ze sterownikiem pomp,y ciągle jest monitorowany status 
połączenia. W przypadku utraty połączenia jest wyświetlany odpowiedni komunikat.  

W zakładce ”Nastawy Historia” jest możliwość przeglądania historii nastaw dla 
aktualnie wybranego pacjenta.  
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Rys. 18. Nadzór pompy.  

  

Rys. 19. Zakładka historia nastaw. 
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Streszczenie 

Jednym z zadań przedsięwzięcia wdrożeniowego P05 programu wieloletniego na lata 
2007-2012 pn.: „Polskie Sztuczne Serce” była integracja zaplecza technologicznego  
w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem osiągnięć w dziedzinie 
zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni dla 
stworzenia możliwości produkcji protez serca w Polsce. W rezultacie realizacji 
programu wieloletniego utworzono zintegrowaną platformę technologiczną 
pozwalającą na wdrożenie produkcji protez serca w konstrukcji i technologiach 
opracowanych w programie oraz zintegrowano platformę badawczą gwarantującą 
wdrażanie opracowanych w programie protez serca do produkcji na potrzeby badań  
i wdrożenia do stosowania klinicznego. Równolegle w ramach przedsięwzięcia 
badawczego P03 i wdrożeniowego P04 opracowano i uruchomiono nowoczesny 
zautomatyzowany proces wytwarzania elementów oraz montażu kompletnych 
pozaustrojowych protez serca ReligaHeart EXT. 

1. Rozwój technologii wokół polskich protez serca 

Na samym początku realizacji programu, w roku 2007, dokonano przeglądu 
dostępnych i potencjalnych zasobów technologicznych dla realizacji zadań Programu, 
w aspekcie posiadanego zaplecza technologicznego oraz proponowanego w Programie 
zakresu prac do zrealizowania.   

Obszarem zainteresowania objęto firmy zajmujące się różnymi obszarami działalności: 

 produkcją prototypową komponentów metalowych przy użyciu najnowszych 
technologii CAD/CAM (np. firma Computer Progress Litwiniuk), dla 
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wykorzystania ich w przyszłości przy wykonywaniu elementów mechanicznych 
układów napędzających oraz protez serca wymagających wysokiej precyzji; 

 projektowaniem i produkcją elementów z laminatów poliestrowo-szklanych, 
oraz optymalizacją kosztów wytwarzania docelowej produkcji seryjnej od 
designu, poprzez opracowanie dokumentacji CAD, wizualizację 3D nowych 
projektów, wykonanie modeli poglądowych 3D, cyfrowe frezowanie modeli 
3D na numerycznych obrabiarkach CAM, przygotowanie produkcji  
z laminatów poliestrowo-szklanych (w zakresie cyfrowego frezowania modeli 
3D oraz form i narzędzi do produkcji detali z laminatów), produkcję 
prototypowych detali z laminatów poliestrowych, produkcję seryjną detali 
z laminatów poliestrowo szklanych, aż do obróbki detali z laminatu - ręczną 
oraz seryjną - na numerycznych maszynach CAM, (np.: firma Sobierajski) dla 
przyszłego zastosowania w obudowach sterowników protez serca; 

 produkcją obwodów drukowanych od prototypu po serie produkcyjne  
(np.: Zakład Obwodów Drukowanych KONO s.j., Merkar Sp. z o.o.) dla 
wykonywania w przyszłości prototypowych i docelowych obwodów 
drukowanych na potrzeby układów zasilających, sterujących i kontrolujących 
urządzenia wspomagania serca. 

Możliwość współpracy w szerokim zakresie prac związanych z wykonaniem elementów 
mechaniki urządzeń napędowych protez serca wiązano z bazą firm usługowo  - 
produkcyjnych wchodzących w skład Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK 
GLIWICE Sp. z o.o. a oferujących urządzenia: do szybkiego prototypowania (Rapid 
Prototyping), do cięcia wysokociśnieniową strugą wodno ścierną (Abrasive Waterjet 
Machining), do precyzyjnego wycinania wiązką strumienia laserowego, przeznaczone 
zarówno dla potrzeb biomedycyny (wytwarzanie stentów chirurgicznych) jak 
i świadczenia specjalistycznych usług dla potrzeb MŚP, precyzyjne urządzenie (centrum 
obróbkowe) do 5-cio osiowego kształtowania na drodze obróbki skrawaniem, 
przeznaczone zarówno dla potrzeb biomedycznych jak i świadczenia specjalistycznych 
usług dla potrzeb MŚP, precyzyjny skaner geometryczny (wieloosiowa maszyna 
pomiarowa CNC) przeznaczony dla potrzeb reengineringu (odtwarzanie kształtów  
i wymiarów przedmiotów, np. kości człowieka, której implant ma zostać wykonany 
metodą Rapid Prototyping), interferometr laserowy wraz z innymi urządzeniami 
pomiarowymi do świadczenia usług w zakresie precyzyjnych pomiarów 
geometrycznych, wibrometr laserowy wraz z innymi urządzeniami pomiarowymi do 
świadczenia usług na rzecz MŚP w zakresie kontrolnej diagnostyki drganiowej maszyn  
i urządzeń, specjalizowane oprogramowania komputerowe klasy CAD, CAM, CAE.  

Zainteresowanie wzbudził także Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 
oferujący usługi z zakresu obróbki skrawaniem, usługi badawcze w zakresie narzędzi, 
procesów skrawania, inżynierii powierzchni i badań płynów obróbkowych, selektywne 
spiekanie laserowe (SLS), skanowanie powierzchni swobodnych i brył obrotowych, 
nanoszenie na ostrza narzędzi powłok PVD o dużej odporności na ścieranie dla 
wykonywania w przyszłości elementów mechanicznych układów napędzających protez 
serca wymagających wysokiej precyzji. 
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Po szeregu spotkań z przedstawicielami zidentyfikowanego środowiska 
technologicznego w roku 2009 dokonano przeglądu potencjalnych partnerów 
technologicznych w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych na potrzeby produkcji 
wyrobów medycznych. Przyjęto następujące kryteria wyboru istotne dla wdrożenia 
technologii wytwarzania protez serca: posiadanie certyfikatów uprawniających do 
wytwarzania wyrobów medycznych, posiadanie parku maszynowego zapewniającego 
wytwarzanie wyrobów medycznych w warunkach określonych przez normy, 
świadczenie usług w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (wytwarzanie 
elementów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku ciśnieniowego, przetwórstwo 
poliuretanów, usługi wtrysku ciśnieniowego na formach powierzonych). Na podstawie 
przeprowadzonej analizy opracowano listę partnerów technologicznych programu – 
zespół firm spełniających warunki istotne dla wdrożenia technologii wytwarzania 
protez serca, wśród których znalazły się między innymi firmy: HAGMED, POLFA-Lublin, 
HAPLAST, PLAS-MET II. Nawiązano bezpośredni kontakt z wybranymi firmami w celu 
określenia rzeczywistych możliwości wytwórczych, potwierdzenia posiadania 
wymaganych certyfikatów, jakości wytwarzanych wyrobów oraz warunków, w jakich 
prowadzona jest produkcja. 

W roku 2010 nawiązano współpracę z kolejnymi partnerami technologicznymi: firmą 
WADIM PLAST w zakresie zaawansowanego wytwarzania podzespołów protez serca  
z poliuretanu metodą wtrysku wysokociśnieniowego, firmą AdvanSource Biomaterials 
w zakresie wprowadzenia i zastosowania nowych zaawansowanych termoplastycznych 
biomateriałów poliuretanowych w konstrukcji podzespołów protez serca 
wytwarzanych metodą wtrysku oraz firmą MTS w zakresie współpracy w badaniach 
wytrzymałości materiałowej i odkształceń elementów protez serca z wykorzystaniem 
najnowszych technologii pomiarów zmęczeniowych i identyfikacji obrazu.  

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii rozpoczęła także budowę nowej platformy 
technologicznej wytwarzania protez serca w oparciu o własne laboratorium 
zautomatyzowanych procesów wytwarzania protez serca oraz pozyskanie nowych 
partnerów technologicznych dysponujących zaawansowanymi technologiami 
przetwórstwa tworzyw sztucznych dla potrzeb wytwarzania implantów. Laboratorium 
to stanowiło wtedy (i stanowi do dzisiaj) główny element platformy technologicznej 
zaawansowanych metod wytwarzania protez serca, utworzonej dzięki pozyskaniu do 
współpracy dwóch zewnętrznych partnerów technologicznych: firmy WADIM PLAST 
oferującą zaawansowane (komputerowo sterowane) metody wytwarzania elementów 
poliuretanowych metodą wtrysku oraz firmy HAGMED oferującą zaawansowane 
(komputerowo sterowane) metody wytwarzania elementów poliuretanowych metodą 
wytłaczania. 

W roku 2011 rozszerzono listę partnerów technologicznych programu o firmę 
ULTRATECH w zakresie współpracy w projekcie sprężarki spiralnej – źródła zasilania 
pneumatycznego dla sterownika pulsacyjnych pomp wspomagania serca oraz  
w zadaniach programu wymagających zastosowania zaawansowanych technologii 
cyfrowej obróbki skrawaniem (pierścienie mechanicznych zastawek serca, elementy 
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rotacyjnych pomp wspomagania serca oraz elementy i podzespoły jednostek 
napędowych).  

Do grona zaplecza technologicznego programu zaproszono kolejnego partnera - firmę 
MARBACH Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zajmującą się wysoko 
specjalistyczną obróbką mechaniczną elementów precyzyjnych. W grupie 
technologicznej programu firma ta zajęła się precyzyjnym polerowaniem elementów 
protez serca wykonanych z tytanu. 

Współpraca partnerów badawczych i technologicznych w trakcie realizacji programu  
w roku 2012 zaowocowała integracją współpracy jednostek naukowych, ośrodków 
klinicznych i partnerów technologicznych, szczególnie w zakresie: opracowania 
finalnych konstrukcji i technologii wytwarzania protez zastawek serca, protez serca  
i ich sterowników, budowy i uruchomienia platformy zaawansowanego wytwarzania 
wszczepialnych i pozaustrojowych protez serca oraz budowy środowiska  
i uruchomienia ścieżki przygotowania komercjalizacji technologii powstających 
w programie. 

2. Platforma technologiczna polskich protez serca 

Rezultatem prowadzonych w ramach Programu działań jest platforma technologiczna 
utworzona na potrzeby produkcji nowych polskich protez serca, w której skład 
wchodzą krajowe i zagraniczne firmy technologiczne, a jej główny trzon stanowią: 
Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca FRK, firma WadimPlast, 
zagraniczni producenci biomateriałów polimerowych – firma DSM Biomaterials i firma 
Invibio, oraz firmy Ultratech, Hagmed, Perfekt Sobierajski.  

 

Platforma technologiczna polskich protez serca 

Montaż prototypów klinicznych rodziny polskich pomp wspomagania serca 
ReligaHeart wymaga zapewnienia najwyższej jakości oraz powtarzalności procesu 
montażu. Jest to bezwzględny warunek, dzięki spełnieniu, którego możliwe jest 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa życia pacjenta podczas wspomagania jego serca. 

Laboratorium 
Technologiczne 

PSS FRK 

WADIM PLAST 

DSM 
Biomaterials 

Invibio 

Hagmed 

Ultratech 

Perfekt 
Sobierajski 
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Osiągniecie tak wysokich standardów jakościowych możliwe jest dzięki zastosowaniu 
specjalistycznych zautomatyzowanych stanowisk technologicznych oraz 
dedykowanych urządzeń montażowych. Dla zapewnienia odpowiednich standardów 
produkcji dla polskich protez serca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zbudowała 
dedykowane Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca (utworzone  
w ramach projektu pt.: „Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części 
budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca  
w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu” współfinansowanego  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
„Regionalny Program Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne 
potrzeby”).  

Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca FRK 

Laboratorium Technologiczne przeznaczone jest do realizacji prac związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych technologii wytwarzania i montażu 
najnowszych konstrukcji pomp wspomagania serca rodziny ReligaHeart. Nowo 
powstałe laboratorium technologiczne dostosowane jest do prowadzenia procesów 
technologicznych oraz montażu prototypów klinicznych nowych pomp wspomagania 
serca, zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najnowszymi standardami.  
W fazie projektowania strefy czystej „cleanroom” wzięto pod uwagę wszystkie aspekty 
oraz wymagania, które warunkuje opracowany proces technologiczny montażu pomp 
wspomagania serca. Szczegółowo opracowano trakt przemieszczania się personelu jak 
i ścieżki przemieszczania się wyrobu w zależności od fazy montażu. Laboratorium 
wyposażono w system klimatyzacji i oczyszczania powietrza spełniając wymagania 
normy ISO7 dla pomieszczeń produkcji czystej – cleanroom.  

Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu 
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W Laboratorium Technologicznym wytwarzane są aktualnie polskie zastawki dyskowe 
typu Moll, układy membranowe dla protez serca, pulsacyjne pozaustrojowe pompy 
wspomagania serca ReligaHeart EXT oraz pełne zestawy kliniczne systemu ReligaHeart 
EXT przeznaczone do implantacji u pacjentów dorosłych. Wkrótce Laboratorium 
będzie produkowało także wersję dziecięcą zastawek dyskowych oraz 
pozaustrojowych pomp wspomagania serca ReligaHeart PED.  

a)  b)  c)   
Protezy  wytwarzane w Laboratorium Technologicznym Pracowni Sztucznego Serca: 

 a) pozaustrojowa pulsacyjna pompa wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED;  
b) pozaustrojowa pulsacyjna pompa wspomagania serca dla dorosłych  

ReligaHeart EXT;  
c) zastawka dyskowa typu Moll;  

Laboratorium obejmuje: 

 Pomieszczenia przygotowania podzespołów do produkcji, w których znajdują 
się: stanowisko kwalifikacji podzespołów, stanowisko sezonowania 
podzespołów oraz odbywa się transport podzespołów do pomieszczeń strefy 
produkcji czystej; 

   
Pomieszczenia przygotowania podzespołów do produkcji – Laboratorium 

Technologiczne PSS FRK 

 Pomieszczenie laminowania, w którym znajdują się: stanowisko do 
przygotowywania roztworów polimerów, zautomatyzowane stanowiska do 
laminowania oraz cieplarki do sezonowania wyrobów; 

   
Pomieszczenie laminowania – Laboratorium Technologiczne PSS FRK 
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 Pomieszczenie montażu protez, w którym znajdują się: stanowisko kontroli i 
przygotowania elementów oraz zautomatyzowane stanowiska do montażu 
podzespołów i kompletnych protez; 

   
Pomieszczenie montażu – Laboratorium Technologiczne PSS FRK 

     
Montaż zastawek typu Moll 

 Pomieszczenie testowania protez, w którym odbywa się rejestracja wizualna 
pracy protezy, ocena hydrostatyczna i hydrodynamiczna pracy pompy 
wspomagania serca, ocena jakości wykonania na zautomatyzowanym 
stanowisku testowym protezy, ocena pracy zastawek w pompie wspomagania 
serca (w aspekcie hydrostatycznym: szczelność, pole otwarcia oraz w aspekcie 
dynamiczne: czasy oraz płynność otwierania i zamykania zastawki). 

   
Pomieszczenie testowe protez – Laboratorium Technologiczne PSS FRK 

 Pomieszczenie sterylizacji protez, w którym odbywa się mycie, suszenie i 
pakowanie zestawu pompy ReligaHeart EXT oraz sterylizacja nisko ciśnieniowa 
i niskotemperaturowa ETO podzespołów i kompletnych protez 

   
Pomieszczenie sterylizacji protez – Laboratorium Technologiczne PSS FRK 
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Powstała linia produkcyjna pozwala na wytwarzanie 
klinicznych zestawów pompy ReligaHeart EXT. Do 
chwili obecnej wytworzono ponad 50 egzemplarzy 
pompy ReligaHeart EXT wykorzystanych 
w wykonanych kwalifikacyjnych badaniach 
laboratoryjnych, wykonanych badaniach 
doświadczalnych na zwierzętach oraz uruchomionych 
badaniach klinicznych – wykonanych 2 pierwszych 
aplikacjach.  
 

 

Zestaw kliniczny pompy ReligaHeart EXT 
 

 

Partner technologiczny - Firma WADIM PLAST Narojek 

Najważniejszym partnerem technologicznym Laboratorium Technologicznego jest 
firma WADIM PLAST Narojek SP. J. w Regułach pod Warszawą. Firma WADIM PLAST od 
wielu lat oferuje produkty i usługi dla branży tworzyw sztucznych, jest dostawcą 
kompletnych linii produkcyjnych dla przetwórców tworzyw sztucznych, w skład 
których wchodzą wtryskarki hydrauliczne i elektryczne niemieckiej firmy Dr. BOY  
i japońskiej JSW oraz peryferia PLASTIC SYSTEMS i automatyka WEMO, projektuje  
i wdraża systemy chłodzenia włoskiej firmy FRIGEL, prowadzi profesjonalny serwis 
sprzedawanych maszyn i urządzeń, oferuje  elementy do budowy form wtryskowych – 
normalia firm STRACK i RABOURDIN oraz systemy GK w oparciu o własne 
doświadczenia i sprawdzone rozwiązania firmy PSG oraz urządzenia do obróbki 
powierzchni niemieckiej firmy JOKE. Specjaliści firmy WADIM PLAST doradzają jak 
optymalnie dobrać urządzenia i parametry przetwórcze wykorzystując 
oprogramowanie symulacyjne CADMOLD, system do kontroli procesu w gnieździe 
formy PRIAMUS czy mieszadła statyczne PROMIX-Sulzer, a dla oddziałów badawczo-
rozwojowych przybliżają technologie Rapid Prototyping i Rapid Tooling firm  
SLM SOLUTIONS i 3D SYSTEMS.  

W ramach współpracy z Pracownią Sztucznego Serca przy realizacji programu „Polskie 
Sztuczne Serce” firma WADIM PLAST wykorzystała swoją szeroką wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie przy wdrożeniu nowych wyrobów pod postacią: poliuretanowych 
elementów polskich pozaustrojowych pomp wspomagania serca ReligaHeart, 
elementów polimerowych i tytanowych dyskowych zastawek typu Moll oraz 
tytanowych i polimerowych elementów wirowej odśrodkowej wszczepialnej pompy 
wspomagania serca ReligaHeart ROT.  

Technologię wtrysku wysokociśnieniowego poliuretanowych elementów protez 
ReligaHeart EXT opracowano we współpracy Pracowni Sztucznego Serca z firmą 
WADIM PLAST Narojek Sp. J. Zespoły konstruktorskie i technologiczne Pracowni 
Sztucznego Serca FRK oraz firmy WADIM PLAST skonstruowały i wytworzyły 
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oprzyrządowanie oraz opracowały technologię dla procesu wtrysku 
wysokociśnieniowego elementów protez serca wykonanych z najnowocześniejszych 
biozgodnych poliuretanów.   

Elementy składowe pozaustrojowych pomp wspomagania serca ReligaHeart EXT są 
wytwarzane metodą wtrysku wysokociśnieniowego z biozgodnych poliuretanów  
o różnej twardości: 

a) b)   c)   

Elementy składowe pompy ReligaHeart EXT a) konektory b) denko czaszy 
pneumatycznej c) komora krwista wykonane przez firmę WADIM PLAST 

Drugą technologią opracowaną w firmie WadimPlast jest skrawanie numeryczne.  
Z wykorzystaniem obróbki skrawaniem wytwarzane są elementy zastawek dla pompy 
ReligaHeart EXT – w zakresie skrawania tytanowych pierścieni oraz polimerowych 
dysków zastawek; oraz polimerowe i tytanowe elementy wirowej odśrodkowej 
wszczepialnej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT. 

  

 

  

 

Skrawanie numeryczne elementów 
zastawek dla pompy ReligaHeart EXT - 

WADIM PLAST Narojek Sp. J. 

Elementy dyskowej zastawki typu Moll 
a) pierścień zastawki b) dysk zastawki 
wykonane przez firmę WADIM PLAST 

Partner technologiczny - Firma ULTRATECH 

Firma ULTRATECH, z siedzibą w Rzeszowie, zajmuje się produkcją części i podzespołów 
dla światowych firm lotniczych i energetycznych. Wyroby firmy ULTRATECH 
wytwarzane są metodą obróbki skrawaniem półfabrykatów z różnych gatunków stali, 
aluminium i tytanu, z wykorzystaniem posiadanych japońskich numerycznych (CNC) 
centr obróbczych i tokarek CNC. Firma przeprowadza także kontrolę 
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wyprodukowanych wyrobów na koordynacyjnych maszynach pomiarowych oraz 
prowadzi defektoskopowe badania nieniszczące na specjalnej linii FPI. W ramach 
współpracy z Pracownią Sztucznego Serca przy realizacji programu „Polskie Sztuczne 
Serce” firma ULTRATECH wykorzystała swoją wiedzę i doświadczenie przy wdrożeniu 
nowych wyrobów pod postacią tytanowych elementów wirowych wszczepialnych 
protez serca ReligaHeart ROT. 

 

Elementy składowe wszczepialnej pompy wirowej ReligaHeart ROT wykonane z tytanu 
przez firmę ULTRATECH 

Partner technologiczny - Zakład tworzyw sztucznych HAGMED  

Zakład tworzyw sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spólka Jawna z Rawy 
Mazowieckiej zajmuje się głównie produkcją jednorazowego sprzetu medycznego  
o znacznym zaawansowaniu technologicznym.  

W ramach współpracy z Pracownią Sztucznego Serca przy realizacji programu „Polskie 
Sztuczne Serce” firma HAGMED zaangażowała się w opracowanie technologii 
wytwarzania elementów kaniul dla pulsacyjnych pomp wspomagania serca oraz 
osłonek dla przewodów sterujących dla wirowych pomp wspomagania serca. 

 

Przewód sterujący wirowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT w osłonce 
wytworzonej przez firmę HAGMED 

Partner technologiczny - Firma PERFEKT Sobierajski 

Firma Sobierajski i projektanci (kiedyś PERFEKT Sobierajski) zajmuje się 
projektowaniem i wytwarzaniem ergonomicznych obudów profesjonalnej aparatury 
elektronicznej w technologiach: kompozyt poliestrowy, odlew poliuretanowy, wtrysk 
wysokociśnieniowy, metal.  

W ramach współpracy z Pracownią Sztucznego Serca przy realizacji programu „Polskie 
Sztuczne Serce” firma PERFEKT Sobierajski zaangażowała się w opracowanie  
i wytworzenie ergonomicznych obudów dla sterowników pozaustrojowych pomp 
wspomagania serca ReligaHeart: od prototypu przewoźnego sterownika ReligaHeart 
PDU-402, poprzez przenośny sterownik Religaheart PDU-501 aż po najnowszy 
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hybrydowy sterownik ReligaHeart DUO. Prototypy sterowników protez serca 
opracowane w programie to projekty nisko seryjnej, profesjonalnej aparatury 
medycznej, które powstały po gruntownym rozpoznaniu środowiska użytkownika. Już 
na wstępnym etapie projektu zadbano o uproszczenia konstrukcji tak aby zaoszczędzić 
czas produkcji oraz czas obróbki elementów składowych obudów sterowników.  

 

Prototypy sterowników pozaustrojowych polskich protez serca: a) przewoźny sterownik 
ReligaHeart PDU-402, b) przenośny sterownik ReligaHeart PDU-501, c) hybrydowy 

sterownik ReligaHeart DUO, do których obudowy zostały zaprojektowane i wytworzone 
przez firmę PERFEKT Sobierajski 

Zagraniczni partnerzy technologiczni - Producenci nowoczesnych biozgodnych 
polimerów  

Istotny wkład w produkcję polskich pomp wspomagania serca mają zagraniczni 
producenci biozgodnych innowacyjnych polimerów, które są podstawowym 
materiałem konstrukcyjnym dysków zastawek typu Moll, pozaustrojowej pompy 
wspomagania serca ReligaHeart EXT oraz elementów wirowej pompy wszczepialnej 
ReligaHeart ROT. Producentami współpracującymi z Pracownią Sztucznego Serca FRK 
są między innymi: firma DSM oraz Invibio biomateriał solutions. Firma DSM dostarcza 
polimery konstrukcyjne dla elementów składowych pulsacyjnych pomp wspomagania 
serca: poliuretany miękkie dla wykorzystania w układach membranowych – materiały 
typu BIOSPAN, oraz poliuretany twarde dla wykorzystania w elementach czaszy 
protezy – materiały typu BIONATE. Firma Invibio dostarcza polimery PEEK z których 
wykonywane są dyski zastawek typu Moll.  

3. Technologia zaawansowanego wytwarzania elementów wtryskowych 
z nowoczesnych polimerów dla polskich pulsacyjnych protez 
wspomagania serca ReligaHeart EXT.  

Technologia wtryskiwania jest metodą przetwórstwa tworzyw znaną od kilkudziesięciu 
lat, tak więc w porównaniu z innymi metodami wytwarzania np. obróbek metali jej 
historia jest relatywnie krótka. Ze względu na ogromne możliwości tej technologii 
wtryskiwanie jest dzisiaj powszechnie stosowane. Do zalet tej metody wytwarzania 
możemy zaliczyć: szeroką i silnie rozwijającą się gamę materiałów, z których można 
produkować wyroby, wysoką powtarzalność procesu, możliwość produkowania dużych 
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serii wyrobów, możliwość formowania wyrobów o bardzo złożonych kształtach oraz 
relatywnie niską cenę wyrobu końcowego – tzw. wypraski. 

Proces ten ma charakter cykliczny i polega na dostarczeniu odpowiednio 
przygotowanego materiału – w postaci granulatu – do cylindra wtryskarki. W cylindrze 
materiał jest podgrzewany w wyniku, czego zmienia swój stan skupienia z ciała stałego 
w ciecz. Znajdujący się w cylindrze ślimak odpowiada za transportowanie materiału na 
czoło cylindra oraz za odpowiednie jego uplastycznienie i homogenizację.  
W przeciwieństwie do technologii wytłaczania gdzie ślimak tylko obraca się wokół 
własnej osi, w procesie wtryskiwania ślimak dodatkowo wykonuje ruchy posuwisto 
zwrotne, co umożliwia zgromadzenie odpowiedniej porcji materiału na jego czole. Gdy 
dawka materiału zostanie zgromadzona następuje kolejna faza – wypełniania gniazda 
formującego. 

 

Przykładowa linia do produkcji wtryskowej – firma WadimPlast Narojek Sp. J.  

Forma wtryskowa jest jednym z najważniejszych elementów całego procesu, ponieważ 
to właśnie forma i jej prawidłowa konstrukcja ma największy wpływ na kształt wyrobu 
końcowego, jego dokładność wymiarową, wydajność produkcji i opłacalność 
inwestycji.  

Podczas wypełniania gniazda formującego w jego wnętrzu zachodzi wiele zjawisk 
fizyko-chemicznych mających wpływ na wygląd i własności wyrobu końcowego.  
Po wychłodzeniu do odpowiedniej temperatury wyrób zostaje usunięty z formy a cały 
cykl zacznie się od nowa. Dla typowego procesu wtryskiwania koszty inwestycyjne 
związane z zakupem wtryskarki, odpowiedniego oprzyrządowania oraz formy 
wtryskowej są bardzo wysokie, ale w zamian otrzymujemy linię produkcyjną 
umożliwiającą produkcję milionów sztuk wyrobów w skali roku. Powyższy opis ma za 
zadanie skrótowo przedstawić przebieg technologii wtryskiwania, która w nieco 
zmienionej postaci wykorzystywana jest do produkcji elementów pozaustrojowych 
pomp wspomagania serca typu ReligaHeart. 
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Przykładowa konstrukcja formy wtryskowej 

Bardzo istotnym aspektem wytwarzania pomp wspomagających pracę serca jest bliska 
współpraca pomiędzy środowiskiem medycznym, naukowym i przemysłowym. 
Wynikiem takiej współpracy powinien być wyrób, który posiada odpowiednią 
funkcjonalność, a zarazem umożliwia wykonanie go przy wykorzystaniu założonej 
technologii. W projekcie „Polskie Sztuczne Serce” rolę koordynatora i jednostki 
odpowiedzialnej za rozwój całego projektu pełni Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu. Projekt „Polskie Sztuczne Serce” łączy w sobie wiele zagadnień 
interdyscyplinarnych i bez stworzenia odpowiedniego zespołu specjalistów pogodzenie 
oczekiwań chirurga z możliwościami inżyniera było by wręcz nie możliwe. Dzięki bliskiej 
współpracy z Fundacją projekt przebiega wzorowo a współpraca środowiska 
medycznego, naukowego i przemysłowego umożliwia uzyskanie optymalnego wyrobu.  

W programie „Polskie Sztuczne Serce” większość elementów wchodzących w skład 
pompy wspomagania pracy serca produkowana jest właśnie metodą wtryskiwania. 
Technologia ta została wytypowana ze względu na: 

 Możliwość wykorzystania istniejących już materiałów biozgodnych 
posiadających odpowiednie cechy fizyczne; 

 Możliwość formowania wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach w tym 
wyrobów o złożonych geometrycznie powierzchniach;  

 Wysoką powtarzalność procesu; 

 Możliwość uzyskiwania idealnie gładkich powierzchni i wysokiej 
transparentności wyrobów końcowych; 

 Zminimalizowanie dodatkowych obróbek potrzebnych do uzyskania wyrobu 
końcowego. 

 Relatywnie niską cenę wyrobu końcowego (w porównaniu z innymi 
metodami). 

Ze względu na małe - z punktu widzenia procesu wtryskiwania – serie produkcyjne 
sięgające zaledwie kilkudziesięciu sztuk w skali roku oraz konieczność stosowania 
bardzo nietypowego i trudnego w przetwórstwie materiału przy produkcji komór 
wspomagania serca, przetwórca zmuszony jest do niekonwencjonalnego podejścia 
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znacząco różniącego się od tego spotykanego, na co dzień w warunkach 
przemysłowych. 

 

Wyniki symulacji procesu wtryskiwania. 

Do podstawowych problemów związanych z wytwarzaniem elementów pomp 
wspomagania serca można zaliczyć: 

 Konieczność przetwórstwa bardzo nietypowych i trudnych materiałów; 

 Brak literaturowych opracowań związanych z przetwórstwem tych 
materiałów; 

 Konieczność samodzielnego badania zależności pomiędzy parametrami 
procesu a własnościami wyrobu końcowego; 

 Małe partie materiału przeznaczone na próby i rozruch linii technologicznej;  

 Wysokie wymagania jakościowe dotyczące wyrobu końcowego; 

 Konieczność zachowania sterylności podczas procesu produkcyjnego; 

 Wykorzystanie form wtryskowych o bardzo skomplikowanych kształtach 
powierzchni formujących przy ograniczonych możliwościach tworzenia 
podziałów konstrukcyjnych (wszystkie powierzchnie wewnętrzne muszą być 
idealnie gładkie i nie mogą posiadać żadnych linii podziałowych); 

 Konieczność wytwarzania wyrobów o „nie technologicznej” konstrukcji  
(z punktu widzenia procesu wtryskiwania). 

Wszystkie te wymagania powodują, że przy produkcji elementów pompy wspomagania 
serca proces przypomina bardziej wytwarzanie serii prototypowej, z tą różnicą, że 
wypraski mają być pełno wartościowe, wykonane z materiału docelowego i nie 
dopuszczalne są żadne uproszczenia czy odstępstwa jakościowe.  

Ze względu na brak wystarczających informacji dotyczących przetwórstwa materiałów 
stosowanych do wytwarzania komór wspomagania serca na etapie rozwoju projektu 
zdecydowano się na wykonanie serii specjalnych form wtryskowych umożliwiających 
badanie wpływu parametrów procesu oraz geometrii wypraski na własności wyrobu 
końcowego. Dzięki takiemu podejściu udało się uzyskać wiele cennych informacji na 
temat przetwórstwa tych materiałów przy znikomym zużyciu surowca.  
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Komplet wyprasek wykorzystywanych do budowy komory wspomagania serca 
ReligaHeart EXT 

Za najważniejsze parametry przetwórstwa uznano: 

 Zawartość wilgoci w granulacie; 

 Profil temperatury w cylindrze wtryskarki; 

 Prędkości obrotowe ślimaka i przeciwciśnienia podczas uplastyczniania; 

 Czas zalegania surowca w cylindrze; 

 Prędkości podczas wypełniania gniazda; 

 Czas i ciśnienie docisku; 

 Temperaturę powierzchni formującej; 

 Czas chłodzenia. 

Z powodu bardzo wysokich wymagań jakościowych i dotyczących powtarzalności 
procesu w formach wtryskowych wykorzystywanych do wytwarzania elementów pomp 
wspomagania serca zastosowano specjalne czujniki do bezpośredniego pomiaru 
ciśnienia i temperatury w gnieździe formy. Czujniki te pełnią wiele funkcji 
pomocniczych podczas przetwórstwa między innymi pozwalają na bardzo dokładną  
i szybką optymalizację procesu, dzięki czemu na etapie uruchomienia produkcji udaje 
się oszczędzić duże ilości kosztownego materiału oraz umożliwiają sprawdzenie, że 
każdy kolejny cykl jest powtarzalny. 

Technologia wtryskiwania jest optymalną metodą do wytwarzania elementów 
pozaustrojowych pomp wspomagania serca, jednak ze względu na postawione  
w projekcie „Polskie Sztuczne Serce” wymagania, przetwórstwo tą metodą nie jest 
łatwe i przysparza wielu problemów. Na szczęcie dzięki zastosowanym dodatkowym 
narzędziom, technologii i bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym, 
naukowym, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz firmami przemysłowymi udaje się 
z powodzeniem wytwarzać polskie komory wspomagania serca. Udział w programie 
„Polskie Sztuczne Serce” jest ogromnym wyzwaniem, ale za razem nakłania  
do ciągłego rozwoju i daje dużo satysfakcji.  
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4. Zautomatyzowane wytwarzanie elementów protez serca 

Pozaustrojowa pompa wspomagania serca ReligaHeart EXT wytwarzana jest  
z biozgodnego poliuretanu na bazie poliwęglanu. Zarówno materiał jak i elementy 
konstrukcyjne protez serca wymagają zastosowania nowoczesnych metod 
przetwórstwa. Elementami wymagającymi zastosowania specjalnych technologii 
wytwarzania są membrany. Membrany pompy wspomagania serca są cienkimi 
biopolimerowymi błonami o określonej grubości. Charakteryzują się wysoką 
elastycznością oraz stabilnością wymiarową podczas pracy. Bardzo ważna jest precyzja 
wytwarzania szczególnie, że wymagane jest uzyskanie dokładności do setnych części 
milimetra. Stosowana technologia wytwarzania elementów membranowych to 
technologia laminowania - nawarstwiania poprzez metodę zanurzeniową w płynnym 
roztworze biozgodnego materiału.  

Technologia laminowania wymaga spełnienia kilku warunków będących podstawą 
zachowania prawidłowego przebiegu procesu. Konieczne jest zachowanie 
powtarzalności sekwencji przemieszczania formy, zapewnienia stałych  
i kontrolowanych warunków klimatycznych. Dla spełnienia tych warunków 
zaprojektowano i zbudowano dedykowane stanowisko technologiczne. 

Zbudowane stanowisko technologiczne jest półautomatycznym urządzeniem do 
wytwarzania membran metodą laminowania. Stanowisko składa się z kilku 
odseparowanych od siebie komór. Każda z komór przystosowana jest do 
odpowiedniego etapu procesu. Głównym obszarem pracy jest komora robocza, 
w której odbywa się proces laminowania. Pozostałe komory spełniają rolę 
przygotowawczą i transportową, przez którą dostarczane są materiały i narzędzia. 

Atmosfera przestrzeni roboczej, w której następuje wykonywanie procesu 
laminowania jest odseparowana od środowiska zewnętrznego a także od pozostałych 
wydzielonych przestrzeni stanowiska. Dzięki temu wyeliminowano możliwość 
zanieczyszczenia komory roboczej.  

 

Stanowisko technologiczne. 

Komora robocza wyposażona została w półautomatyczną kolumnę roboczą 
z umożliwiająca manipulowanie formą w trzech osiach.  Stanowisko sterowane jest za 
pomocą komputera PC istnieje również możliwość kontroli zdalnej poprzez 
zabezpieczoną sieć internetową. Parametry sterowania zadawane są za 
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pośrednictwem systemu sterowania, który został opracowany w środowisku LABView  
z wykorzystaniem specjalistycznych kart pomiarowych DAQ NATIONAL INSTRUMENTS. 
Kontrola pracy silników poszczególnych modułów odbywa się przez magistralę CAN.  

 

Zrobotyzowane ramię robocze sterowane komputerowo. 

W konstrukcji urządzenia wykorzystano silniki firmy MAXON MOTORS wyposażone  
w dedykowane przekładnie. Zastosowane moduły napędowe umożliwiają precyzyjną 
kontrolę ruchu, położenia oraz prędkości. Konstrukcja nośna urządzenia oparta jest na 
modułowych systemach aluminiowych. 

Jedną z bardzo ważnych możliwości stanowiska jest możliwość realizowania procesu 
suszenia detalu po operacji laminowania. Stanowisko wyposażono w moduł suszenia, 
który jest zintegrowany z komorą roboczą. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie 
procesu laminowania w sposób ciągły bez konieczności przemieszczania wytwarzanej 
membrany poza obszar stanowiska. Jest to bardzo duża zaleta, ponieważ eliminuje ona 
możliwość zanieczyszczenia produkowanego elementu. Moduł suszenia wyposażono  
w grzałki umożliwiające pracę w zakresie od 25÷70°C oraz wentylator zapewniający 
wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji ciepłego powietrza wewnątrz komory roboczej. 

 

Panel modułu suszenia 

Oprócz kontroli ruchu ramienia roboczego możliwe jest również kontrolowanie 
temperatury i wilgotność w komorze roboczej. Parametry te są monitorowane 
i wykorzystywane do sterowania przebiegiem procesu. Wartości parametrów 
wyświetlane są na panelu zamontowanym na urządzeniu oraz w programie sterującym. 
Dzięki takiej konstrukcji urządzenia, można w dowolny sposób kontrolować 
poszczególne etapy procesu, takie jak: 
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 prędkość przemieszczenia zbiornika z materiałem, 
 prędkość przemieszczania formy,  
 ustawienie kąta wychylenia ramienia,  
 prędkość rotacji formy, 
 temperaturę i czas wygrzewania. 

Program sterowania działaniem stanowiska pozwala na zaprogramowanie ruchu 
poszczególnych elementów oraz zmianę parametrów takich jak temperatura, 
cyrkulacja powietrza i wilgotność. Możliwe jest przygotowanie programów sterowania 
dedykowanych dla konkretnych wyrobów, w których opisane są parametry kontroli 
ruchu ramienia oraz temperatury. 

Automatyzacja wytwarzania elementów protez serca jest niezbędna dla spełnienia 
wymagań stawianych nowoczesnej produkcji wyrobów medycznych. Opisane 
stanowisko technologiczne umożliwia wytwarzanie elementów składowych protez 
serca do wytwarzania, których stosowana jest technologia laminowania 
warstwowego. Technologia ta wymaga spełnienia wielu warunków związanych 
zarówno z stosowanym bardzo wymagającym biopolimerem jak, kontrolowana 
atmosfera robocza a także konieczność ściśle zaplanowanego toru przemieszczania 
elementów formujących zarówno w przestrzeni roboczej stanowiska jak i w czasie. 
Dzięki zastosowaniu zrobotyzowanego ramienia oraz specjalizowanego 
oprogramowania możliwe jest zapewnienie wymaganych warunków prowadzenia 
procesu oraz osiąganie oczekiwanych dokładności oraz powtarzalności 
wytwarzanych detali. 

5. Zautomatyzowany montaż pozaustrojowych pomp wspomagania  serca 

Produkcja wyrobów medycznych stawia wysokie wymagania w zakresie powtarzalności 
produkowanych wyrobów. Proces produkcyjny powinna być realizowany w stałych 
i kontrolowanych warunkach, powtarzalnie eliminując przy tym zagrożenia związane 
z udziałem prac ręcznych. Aby sprostać wymaganiom niezbędne jest zastosowanie 
zautomatyzowanych stanowisk pozwalających na zapewnienie stałych warunków 
podczas procesu montażu.  

Już na wstępie realizacji projektu opracowania konstrukcji nowej pozaustrojowej 
pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT postawiono, jako jeden z koniecznych do 
osiągnięcia warunków, spełnienie założenia aby konstrukcja nowej pompy pozwalała 
na maksymalne zautomatyzowanie procesów montażu. Konstrukcja nowej pompy 
wspomagania podzielona została na kilka podzespołów, które w etapie końcowego 
montażu tworzą gotowy produkt. Opracowywany proces montażu pompy podzielony 
został na etapy w sposób umożliwiający prawidłową kolejność operacji. na początku 
opracowania poszczególnych procesów montażowych prowadzono próby klejenia, 
podczas których zbierano dane określające precyzyjne współrzędne wzajemnego 
pozycjonowania elementów pompy podczas montażu. Zebrane dane były podstawą do 
przygotowania dedykowanych programów sterujących przemieszczaniem detali 
podczas prowadzenia procesu dla każdego z etapów całego procesu. Podzielenie 
procesu montażu na poszczególne etapy daje również możliwość wprowadzenia 
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między etapowej kontroli, dzięki czemu możliwe jest eliminowanie wadliwych części 
już na wstępnym etapie procesu montażu. Jest to bardzo ważne dla spełnienia 
wysokich wymagań stawianych produkcji urządzeń medycznych a w szczególności 
aktywnych urządzeń medycznych.  

Wstępne prace nad opracowaniem procesu montażu pompy realizowane były 
w oparciu o podstawowe przyrządy. Doświadczenia zebrane podczas prób 
montażowych pozwoliły na opracowanie docelowych zestawów narzędzi montażowych 
w postaci uchwytów elementów składowych pompy. Uchwyty wyposażono w aktywne 
elementy odpowiedzialne za wywoływanie i utrzymywanie docisku klejonych 
elementów pompy podczas fazy suszenia. Narzędzia montażowe dostosowane są do 
konkretnych operacji montażowych posiadają możliwość blokowania podczas docisku 
montowanych elementów. Ma to istotne znaczenie, na jakość i powtarzalność 
montażu elementów.  

 

Przykłady zestawów oprzyrządowania montażowego 

W oparciu o przeprowadzone analizy konstrukcji nowej pompy wspomagania serca 
oraz przeprowadzone próby montażowe, opracowano koncepcję zautomatyzowanego 
stanowiska do wytwarzania prototypów protez serca wraz z oprzyrządowaniem.  

Stanowisko montażowe umożliwia prowadzenie precyzyjnego pozycjonowania 
i zespalania łączonych elementów składowych protezy. Dalszy przebieg procesu 
montażu elementów przejmują opracowane zestawy dedykowane uchwyty 
montażowe. Uchwyty montażowe po zakończeniu operacji na stanowisku mogą być 
przenoszone do dalszego etapu procesu, pozwala to na uwolnienie stanowiska 
montażowego i rozpoczęcie montażu następnych elementów.   

Konstrukcja stanowiska oparta jest na modułowych systemach profilowych. 
Stanowisko składa się z klimatyzowanej komory montażowej wyposażonej w zestaw 
precyzyjnych układów posuwu liniowego napędzanych silnikami krokowymi.  

Dzięki zastosowaniu precyzyjnych modułów posuwów liniowego możliwe jest 
uzyskanie precyzji przemieszczenia z dokładnością do 0.01 mm. Zestaw czterech 
zespołów posuwu zamontowany jest na konstrukcji profilowej.  

Warunki klimatyczne nadzorowane będą poprzez system czujników kontrolujących 
temperaturę oraz wilgotność powietrza wewnątrz komory technologicznej. 
Konstrukcja stanowiska zawiera zestaw 2 posuwów realizujący przemieszczenie detalu 
w osi X i osi Y, a także dodatkowo możliwość obrotu detalu wokół własnej osi.  
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Zautomatyzowane stanowisko 
montażowe. 

Przykładowy moduł posuwu liniowego. 
 

Zastosowano 2 zespoły posuwu liniowego zapewniające przemieszczenie detalu w osi 
pionowej Z. Jeden z posuwów realizuje przemieszczenie detalu w osi pionowej  
Z podczas procesu montażu elementów. Drugi układ posuwu liniowego wyposażony 
jest w ramię i adapter przeznaczony do uchwycenia aplikatora precyzyjnego 
dyspensera dozującego klej podczas montażu. Oś przeznaczona jest do 
przemieszczania dozownika kleju podczas dozowania dawki w obszar montażu 
elementów. 

Opracowane stanowisko montażowe jest urządzeniem sterowanym i nadzorowanym 
przez system komputerowy wyposażony w oprogramowanie sterujące. 
Oprogramowanie umożliwia sterowanie maksymalnie sześcioma osiami napędzanymi 
silnikami krokowymi. Za jego pośrednictwem możliwe jest programowanie urządzenia 
za pomocą kodu numerycznego. Do poszczególnych operacji montażowych 
opracowywany jest dedykowany program sterujący przemieszczeniem elementów 
podczas procesu montażu. Dedykowane programy do poszczególnych operacji 
przygotowuje się w postaci pliku tekstowego. W programie zapisane są parametry 
przemieszczenia wykorzystywanych w osi, prędkości posuwu (przemieszczenia), 
prędkości oraz kąta obrotu wokół osi w przypadku sterowania osią obrotową. Możliwe 
jest zaprogramowanie ścieżki podawania kleju niezależnie od jej kształtu. 

Stanowisko wyposażone zostało w dyspenser przeznaczony do precyzyjnego 
dozowania kleju podczas montażu. Dozownik dyspensera jest zamontowany na jednym 
z posuwów i przemieszcza się w osi Z umożliwiając precyzyjne podawanie dawki kleju 
bezpośrednio w wyznaczone miejsce klejenia z możliwości.  

Dyspenser posiada funkcję zaprogramowania czasu podawania roztworu a także 
ustawienia odpowiednich do parametrów jak ciśnienia podawania roztworu 
w zależności od jego lepkości. Posiada tez bardzo przydatną funkcję tzw. "podsyssu", 
dzięki której możliwe jest ustawienie parametrów ciśnieniowych w sposób 
zabezpieczający przed kapaniem kleju w czasie przejazdu bądź postoju aplikatora. 

Aplikator dyspensera wyposażony jest w szeroką gamę końcówek dozujących w postaci 
igieł o wielu kształtach oraz katach wygięcia, dzięki temu możliwe jest dobieranie 
odpowiedniej końcówki w zależności od warunków podawania roztworu oraz jego 
gęstości.  
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Dyspenser serii Ultimus przeznaczony do precyzyjnego dozowania 
kleju 

 

Zastosowanie stanowiska zautomatyzowanego precyzyjnego montażu w połączeniu 
z precyzyjnym urządzeniem dozowania kleju umożliwia kontrolowanie podawania 
kleju na powierzchnie technologiczne i pozwala na uzyskanie wysokiej, jakości 
połączenia montowanych elementów, wyeliminowanie nieciągłości powierzchni 
klejenia, zapewnienie szczelności klejenia oraz umożliwia wyeliminowanie 
możliwości wypływu kleju poza obszar klejenia. Automatyzacja procesów montażu 
zapewnia osiągniecie maksymalnej powtarzalności realizowanych procesów, 
eliminowanie wad montażowych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost 
bezpieczeństwa stosowania gotowego produktu. 

6. Podsumowanie 

Proces wytwarzania elementów systemów wspomagania serca wymaga efektywnej 
współpracy środowiska badawczego i technologicznego, dlatego bardzo ważnym 
rezultatem programu w dziedzinie badań nad wykorzystaniem nowych technologii  
w konstrukcji protez serca jest powstanie zintegrowanego wysoko specjalistycznego 
zaplecza technologicznego do wytwarzania polskich protez serca. W wyniku 
przeprowadzonych działań identyfikujących potencjał technologiczny oraz wielu 
spotkań warsztatowych Wykonawców zadań badawczych i wdrożeniowych Programu  
z potencjalnymi partnerami technologicznymi (niezależnymi przedsiębiorcami) 
powstała platforma technologiczna polskich protez serca. Utworzone zaplecze 
technologiczne dla wytwarzania polskich protez serca, zbudowane zostało wokół 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, a obejmuje: Laboratorium Technologiczne 
Pracowni Sztucznego Serca oraz partnerów technologicznych w dziedzinie 
zaawansowanych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechaniki 
precyzyjnej, elektroniki – współpracujących w wytwarzaniu protez serca. Powstała 
platforma technologiczna pozwoliła na rozpoczęcie wdrożenia produkcji małoseryjnej 
nowego pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT oraz stanowi 
bazę do wdrażania kolejnych protez serca opracowanych w Programie i 
przygotowanych w przyszłości do wdrożenia klinicznego w Polsce. Baza doświadczeń 
zgromadzonych w trakcie budowy platformy i uruchomienia produkcji 
pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT stanowi doskonały 
potencjał dla przyszłego rozszerzenia platformy technologicznej polskich protez serca o 
zakres kooperacji i obszaru technologicznego wytwarzania wszczepialnych wirowych 
pomp wspomagania serca ReligaHeart ROT. 


