S³owa Profesora Zbigniewa Religi
i Koordynatora programu

Szanowni Pañstwo,
Kiedy w latach 80-tych profesor Zbigniew Religa zainicjowa³ ideê budowy
polskiego sztucznego serca, wiele osób uzna³o go za fantastê. ¯ycie
pokaza³o jednak, ¿e bezwarunkowa wiara w celowoœæ i powodzenie tego
dzie³a oraz konsekwentna praca w tym kierunku, przynosz¹ wymierne
efekty. Dziœ, po wielu latach wysi³ków i badañ, opracowany w Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii, polski pozaustrojowy system wspomagania
serca wykorzystywany jest w klinikach z po¿ytkiem dla pacjentów, a
prace nad rozwojem pe³nej gamy protez serca objête zosta³y wieloletnim
programem rz¹dowym ”Polskie Sztuczne Serce”.
Ustanowiony w marcu 2007 roku piêcioletni program rz¹dowy
zak³ada opracowanie rodziny protez serca, z ca³kowicie implantowalnym,
permanentnym sztucznym sercem jako elementem finalnym. Protezy te
ró¿niæ siê bêd¹ konstrukcj¹ i przeznaczeniem klinicznym. £¹czyæ je bêdzie
trwa³oœæ i wysoki stopieñ zaawansowania technologicznego.
Ich dostêpnoœæ pójdzie w parze z rozwojem i optymalizacj¹ stosowania. Przy okazji stworzona zostanie wysokospecjalistyczna platforma naukowo-technologiczna w zakresie prac nad protezami serca. Program podzielony zosta³ na czêœæ
badawcz¹ i wdro¿eniow¹. Obejmuje ³¹cznie 29 zadañ. Ich koordynacja powierzona zosta³a Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu, któr¹ od pocz¹tku istnienia mam zaszczyt kierowaæ a która jest pionierem prac nad protezami serca w Polsce
i jednym z nielicznych oœrodków na œwiecie prowadz¹cych dzia³alnoœæ w tym zakresie. Do roli koordynatora, a nadto
wykonawcy niektórych zadañ programu, predestynuje Fundacjê równie¿ jej wieloletnie doœwiadczenie, potencja³ oraz
konkretne wdro¿enia kliniczne. Program Polskie Sztuczne Serce, finansowany g³ównie ze œrodków bud¿etu pañstwa,
realizowany jest w interdyscyplinarnym, kompetentnym i sprawdzonym gronie partnerów, wœród których znajduj¹ siê
instytucje o charakterze badawczym (wy¿sze uczelnie, instytuty naukowe), polskie oœrodki kardiochirurgiczne jako podmioty
wdro¿eniowe oraz kilku kooperantów zagranicznych.
Pozwalam sobie wyraziæ nadziejê, ¿e tak znakomity sk³ad wykonawczy oraz pewnoœæ Ÿróde³ finansowania sprawi¹, ¿e cele
programu Polskie Sztuczne Serce zostan¹ w pe³ni zrealizowane z korzyœci¹ dla wielu oczekuj¹cych na pomoc pacjentów,
z po¿ytkiem dla naszej medycyny i z gwarancj¹ wysokiego presti¿u dla nauki polskiej.

(fot.: Mariusz Jakubowski, FRK)

Moje wielkie pragnienie stworzenia
polskiego sztucznego serca nareszcie
w pe³ni siê urzeczywistnia. Usilne starania
o otoczenie tego przedsiêwziêcia opiek¹
pañstwa, uwieñczone uchwaleniem
Wieloletniego Programu „Polskie Sztuczne
Serce", uwa¿am za ogromny sukces. Bardzo
siê z tego cieszê i ¿yczê powodzenia
wszystkim, którzy zaanga¿owani s¹
w realizacjê prac.
prof. Zbigniew Religa

Koordynator programu PSS - Dr Jan Sarna
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Rys historyczny
programu Polskie Sztuczne Serce

6 marca 2007 roku Rada Ministrów podjê³a Uchwa³ê
nr 29/2007 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego
na lata 2007-2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”. Celem
programu jest „Opracowanie i wdro¿enie do praktyki klinicznej
polskich protez serca, z ca³kowicie implantowaln¹
permanentn¹ protez¹ serca”. £¹czne wydatki przewidziane na
realizacjê programu wynosz¹ 35 mln z³, w tym 30 mln z³
z bud¿etu pañstwa. Podzia³ œrodków bud¿etowych
wg nomenklatury ustaw bud¿etowych jest nastêpuj¹cy: Nauka
– 19,5 mln z³; Zdrowie – 10,5 mln z³. Jako realizatorzy programu
zostali wskazani: minister w³aœciwy do spraw zdrowia i minister
w³aœciwy do spraw nauki. Dokument programu jest
za³¹cznikiem do uchwa³y.
29 czerwca 2007 roku Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego podpisali Porozumienie w sprawie
realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod
nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”. W miesi¹c póŸniej - 31 lipca
tego roku – Minister Zdrowia powo³a³ Radê Programu
Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne
Serce”, a 3 wrzeœnia 2007 roku Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego powo³a³ Zespó³ Specjalistyczny do spraw oceny ofert
w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod
nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”.

Program Polskie Sztuczne Serce ma 3 cele strategiczne:
1. Opracowanie rodziny polskich protez serca z ca³kowicie
implantowaln¹, permanentn¹ protez¹ serca jako
elementem finalnym.
2. Rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca
w leczeniu pacjentów z krytyczn¹ niewydolnoœci¹ serca.
3. Stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo
–technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych
prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.
Cele szczegó³owe programu zosta³y zorientowane na
opracowanie i wdro¿enie do szerokiego stosowania klinicznego
„rodziny” polskich protez serca.
Rodzina ta obejmuje (na rysunku od lewej):
- pozaustrojow¹ protezê do krótkoterminowego
i przed³u¿onego wspomagania serca,
- czêœciowo implantowaln¹ protezê do d³ugoterminowego
wspomagania serca,
- ca³kowicie implantowaln¹ permanentn¹ protezê serca,
pompê wirow¹ przeznaczon¹ do krótkoterminowego
wspomagania serca w ostrej krytycznej niewydolnoœci,
w zawale serca lub niewydolnoœci pooperacyjnej.

rodzina polskich protez serca

Program „Polskie Sztuczne Serce” sk³ada siê z piêciu przedsiêwziêæ:
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Rys historyczny
programu Polskie Sztuczne Serce
20 wrzeœnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego og³osi³ konkurs na realizacjê projektów badawczych zamawianych
w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 „Polskie Sztuczne Serce”. W konkursie przewidziano sk³adanie ofert na
wszystkie zadania badawcze programu (³¹cznie 17 zadañ w ramach przedsiêwziêæ P01-P03). Spoœród wykonawców zadañ
badawczych mia³ zostaæ wybrany Koordynator programu. W œlad za tym, 5 paŸdziernika 2007 roku Minister Zdrowia og³osi³ konkurs
ofert na wybór realizatorów czêœci wdro¿eniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”.
W konkursie tym przewidziano sk³adanie ofert na wykonanie wszystkich zadañ przedsiêwziêcia P05 „Utworzenie wysoko
specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych
w zakresie protez serca” oraz na wykonanie zadania „Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego,
pozaustrojowego systemu wspomagania serca”, jako pierwszego z zadañ przedsiêwziêcia P04 „Wprowadzenie do stosowania
klinicznego metod leczenia niewydolnoœci serca z wykorzystaniem polskich protez serca”.
Zespó³ specjalistyczny na prze³omie listopada i grudnia 2007 roku wybra³ wykonawców zadañ wdro¿eniowych i badawczych:
"Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb protez serca"
(Piêciu wykonawców),
“Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca” (trzech
wykonawców),
“Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca" (jeden wykonawca),
“Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca” (jeden
wykonawca),
“Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac
badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca” (jeden wykonawca).
Ponadto jako Koordynatora Programu wy³oniono Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii.
20 grudnia 2007 roku podpisano umowy na realizacjê zadañ wdro¿eniowych pomiêdzy Ministrem Zdrowia a Instytutem Kardiologii
oraz pomiêdzy Ministrem Zdrowia a Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii.
18 lutego 2008 roku podpisano umowê o koordynacjê Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne
Serce” pomiêdzy Ministrem Zdrowia a Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii.
21 kwietnia 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przekaza³ strategiczny projekt badawczy, zgodny z programem
wieloletnim ustanowionym uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007r. pt. „Polskie Sztuczne Serce”, do realizacji
przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. W œlad za tym, 14 sierpnia 2008 roku, podpisano umowê o finansowanie i koordynacjê
strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim, pomiêdzy Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju
a Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii. W sierpniu 2008 roku Koordynator Programu podpisa³ z wszystkimi wykonawcami czêœci
badawczej umowy na realizacjê poszczególnych zadañ.
5 sierpnia 2008 roku Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju og³osi³o konkurs na realizacjê 3 zadañ badawczych w ramach
strategicznego projektu badawczego pt.: „Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla
potrzeb protez serca”, na realizacjê których nie z³o¿ono ofert w konkursie z 5 listopada 2007r.
28 listopada 2008 roku Minister Zdrowia og³osi³ konkurs na kolejne dwa zadania wdro¿eniowe programu Polskie Sztuczne Serce:
Schemat przedsiêwziêæ programu Polskie Sztuczne Serce
Opracowane w przedsiêwziêciu P01 technologie in¿ynierii
materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii oraz
opracowane w przedsiêwziêciu P02 technologie
metrologiczne, informatyczne i teleinformatyczne, bêd¹
wykorzystane dla potrzeb protez serca, w przedsiêwziêciu P03.
Opracowane konstrukcje klinicznych systemów wspomagania
serca w przedsiêwziêciu P03 znajd¹ zastosowanie w zadaniach
przedsiêwziêcia P04, które jest wprowadzeniem do
stosowania klinicznego zmodernizowanego pozaustrojowego
systemu wspomagania serca. Platformê naukowo
technologiczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie kompleksowych
prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca
stanowi przedsiêwziêcie P05.
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P02
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P05
P04

Opis przedsiêwziêæ
i wykonawców programu

Przedsiêwziêcie P01
„Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii
dla potrzeb protez serca”
Celem przedsiêwziêcia jest opracowanie technologii wytwarzania materia³ów konstrukcyjnych protez serca, spe³niaj¹cych
wymagania w zakresie wytrzyma³oœci i biokompatybilnoœci w d³ugotrwa³ym kontakcie z krwi¹ i tkankami, z wykorzystaniem
najnowszych osi¹gniêæ technologii materia³owych, in¿ynierii powierzchni oraz biotechnologii. Rezultatem realizacji
przedsiêwziêcia bêd¹ innowacyjne technologie wytwarzania elementów protez serca, zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo
stosowania protez przez okres odpowiadaj¹cy ich przeznaczeniu.

Wykonawcy przedsiêwziêcia:
Zak³ad In¿ynierii Powierzchni Politechniki Warszawskiej
Zak³ad In¿ynierii Powierzchni wchodz¹cy w sk³ad Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej, klasyfikowany jest
w najwy¿szej kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Prowadzi nowatorskie prace zwi¹zane z najnowszymi
kierunkami rozwoju in¿ynierii powierzchni m.in. w zakresie wytwarzania warstw wielosk³adnikowych i kompozytowych, poprzez
kojarzenie ró¿nych metod obróbek powierzchniowych (np.: procesów autokatalitycznego nanoszenia niklu z procesami
azotowania jarzeniowego lub obróbki cieplnej w warunkach wy³adowania jarzeniowego, wêgloazotowania i tlenoazotowania
jarzeniowego, wytwarzania warstw kompozytowych metod¹ impulsowo-plazmow¹, czy te¿ chemiczn¹ lub elektrochemiczn¹).
Kierownikiem zadania prowadzonego przez Politechnikê Warszawsk¹ pod nazw¹:
„Opracowanie technologii kszta³towania w³aœciwoœci stopów tytanu i stali
wysokostopowych w aspekcie zastosowañ w konstrukcjach protez serca” jest prof. dr hab.
Tadeusz Wierzchoñ - kierownik Zak³adu In¿ynierii Powierzchni.
Profesor Wierzchoñ jest wspó³autorem nowatorskich technologii i konstrukcji prototypów
urz¹dzeñ do obróbki jarzeniowej dla ró¿nych procesów, miêdzy innymi:. azotowania,
wêgloazotowania, metody PACVD, wytwarzania warstw kompozytowych w procesach duplex,
wytwarzania w warunkach wy³adowania jarzeniowego dyfuzyjnych warstw powierzchniowych
na bazie faz miêdzymetalicznych z uk³adów Ti-Al i NiAl, wytwarzania kompozytowych
dyfuzyjnych warstw przeciwzu¿yciowych dla prototypu silnika lotniczego t³okowego du¿ej
mocy, wytwarzania warstw kompozytowych na stopach tytanu w aspekcie otrzymywania
nowej generacji biomateria³ów o kontrolowanej biozgodnoœci
prof. Tadeusz Wierzchoñ
Profesor Wierzchoñ by³ wielokrotnie nagradzany za prowadzone badania i wdro¿enia nagrodami Ministra NSzWiT oraz
na krajowych i miêdzynarodowych targach nowych technologii, miêdzy innymi za patenty: „Sposób wytwarzania kompozytowych
warstw powierzchniowych", „Sposób laserowego przetapiania powierzchni zw³aszcza aluminium” oraz „Sposób wytwarzania
ochronnych kompozytowych warstw powierzchniowych na elementach ze stopów niklu lub tytanu”.
Profesor Wierzchoñ wraz z zespo³em opracowuje w programie Polskie Sztuczne Serce technologie wytwarzania na tytanie oraz stali
austenitycznej, w procesach niskotemperaturowego tlenowêgloazotowania, azotowania, tlenoazotowania jarzeniowego, warstw
powierzchniowych o charakterze dyfuzyjnym i strukturze nanokrystalicznej oraz niskim stanie naprê¿eñ w³asnych i okreœlonej
topografii powierzchni. Warstwy powierzchniowe wytworzone w zadaniu pos³u¿¹ do opracowania biomateria³ów o powierzchni
zapewniaj¹cej przy kontakcie z krwi¹ zminimalizowane ryzyko wykrzepiania w d³ugookresowej pracy protezy serca a tak¿e do
wytworzenia powierzchni o w³aœciwoœciach antyœciernych, niskim wspó³czynniku tarcia, antykorozyjnych, wytwarzanych na
elementach i podzespo³ach uk³adów protez serca, gwarantuj¹cych ich wysok¹ wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ w d³ugookresowym
u¿ytkowaniu. Technologie te bêd¹ opracowane na skonstruowanym i zbudowanym na Wydziale In¿ynierii Materia³owej
prototypowym urz¹dzeniu do obróbek jarzeniowych. W przysz³oœci mo¿e byæ ono podstaw¹ do budowy urz¹dzeñ przemys³owych,
pozwalaj¹cych na innowacyjne wykorzystanie w³aœciwoœci u¿ytkowych tytanu i jego stopów oraz stali austenitycznych dla potrzeb
medycyny (implanty, elementy protez serca, urz¹dzenia medyczne, instrumentarium medyczne).
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Opis przedsiêwziêæ
i wykonawców programu
Instytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN w Krakowie
Instytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie nale¿y od ponad 50 lat do wiod¹cych
oœrodków badawczych nauk materia³owych podstawowych i stosowanych w naszym kraju.
Priorytetowe kierunki badawcze realizowane aktualnie w Instytucie obejmuj¹ zagadnienia materia³ów i technologii przyjaznych
dla œrodowiska, materia³ów funkcjonalnych opartych na wiedzy, materia³ów mikro- i nanokrystalicznych oraz rozwijania
nowoczesnych narzêdzi badawczych i metod diagnostycznych in¿ynierii materia³owej i powierzchni. Zasadniczym celem badañ
prowadzonych w Instytucie jest wytwarzanie materia³ów dla wdro¿enia do produkcji. Do aktualnie realizowanych prac nale¿¹
miêdzy innymi zagadnienia zwi¹zane pow³okami biozgodnymi na elementach protezy serca.
Instytut jest cz³onkiem Centrum Zaawansowanych Materia³ów i Technologii (CAMAT) zrzeszaj¹cego 6 wiod¹cych placówek
naukowych wy¿szych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych in¿ynierii materia³owej w Polsce. W ramach tego Centrum
w Instytucie dzia³a Œrodowiskowe Laboratorium Optyki Elektronowej oraz Œrodowiskowe Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej.

Kierownikiem zadania Instytutu Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej z Krakowa pn.:
„Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii dla
potrzeb protez serca” jest prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Major
Profesor Major, dyrektor IMIM PAN w Krakowie, jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie
zawansowanych technologii laserowych, technologii hybrydowych, zaawansowanej
diagnostyki strukturalnej oraz biomateria³ów do kontaktu z krwi¹.

prof. Bogus³aw Major
By³ wielokrotnie nagradzany za prowadzenie badañ naukowych i rozwojowych, miêdzy innymi nagrodami Polskiej Akademii Nauk,
Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada w dorobku 250 publikacji. Ma na
swoim koncie wiele osi¹gniêæ naukowych - opis niejednorodnoœci tekstury odkszta³cenia i rekrystalizacji w metalach i stopach ze
szczególnym uwzglêdnieniem zmian mikrostrukturalnych i wielkoœci energii zmagazynowanej; opis procesów laserowej
modyfikacji struktury stopów aluminium, stali wêglowej, konstrukcyjnych stali stopowych i stali szybkotn¹cych na drodze
laserowego przetopienia i laserowego stopowania z zastosowaniem ró¿nych typów wêglików i borków. Jest cz³onkiem wielu rad
i komitetów naukowych oraz redaktorem dzia³u in¿ynierii materia³owej kwartalnika „Biulletin of the Polish Academy of Sciences;
Techn.Sciences” bêd¹cego na liœcie cytowañ.
W programie „Polskie Sztuczne Serce” profesor Major jest kierownikiem najobszerniejszego zadania w zakresie technologii
wytwarzania materia³ów konstrukcyjnych protez serca. Zadanie to stanowi pakiet projektów realizowanych przez konsorcjum
zrzeszaj¹ce czo³owe krajowe jednostki naukowo-badawcze z zakresu in¿ynierii materia³owej: Wydzia³ In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej; Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN w Zabrzu; Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie; Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; Instytut In¿ynierii
Materia³owej Politechniki £ódzkiej; Wydzia³ In¿ynierii Metali i Informatyki Procesowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Instytut
Biopolimerów i W³ókien Chemicznych w £odzi; Instytut Odlewnictwa w Krakowie.
Prace tej grupy wykonawców programu, koncentruj¹ siê g³ównie na zaawansowanych technologiach nanoszenia innowacyjnych
nano - pow³ok na biomateria³ach polimerowych, zapewniaj¹cych wysok¹ biozgodnoœæ pow³oki i obni¿enie ryzyka wykrzepiania
krwi, odpornoœæ biomateria³u na degradacjê w d³ugotrwa³ej pracy protezy oraz elastycznoœæ nano - wartswy. Badane s¹
wielowarstwowe i gradientowe pow³oki na bazie azotku i wêgloazotku tytanu oraz wêgla, jako pow³oki dla d³ugoterminowych
i permanentnych protez serca. Oddzieln¹ ga³¹Ÿ stanowi¹ badania nad pow³okami z biodegradowalnych polimerów, jako warstw¹
czasowo blokuj¹c¹ wykrzepianie krwi na powierzchni wewnêtrznej protezy oraz warstw¹ uszczelniaj¹c¹ grafty naczyniowe
zespalaj¹ce protezê serca z naczyniami krwionoœnymi chorego. Badania tej grupy obejmuj¹ równie¿ opracowanie technologii
wytwarzania elementów o podwy¿szonej odpornoœci na zu¿ycie w podzespo³ach uk³adów napêdowych protez serca, na bazie
nowoczesnych technologii odlewania tworzyw metalicznych ze zmodyfikowana warstw¹ wierzchni¹. Dla potrzeb oceny
biomateria³ów opracowywane s¹ nowatorskie metody diagnostyki wp³ywu kontaktu biomateria³u na komórki krwi,
w szczególnoœci p³ytki krwi.
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Wydzia³ Technologii i In¿ynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Placówka szczeciñska nale¿y do wiod¹cych w kraju oœrodków badawczych w dziedzinie technologii syntezy i przetwórstwa
biopolimerów i biomateria³ów polimerowych, w tym dla konstrukcji implantów.
Kierownikiem zadania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (do 31
grudnia 2008 r. Politechniki Szczeciñskiej) pt.:„Elastomerowe biomateria³y polimerowe
o polepszonej odpornoœci zmêczeniowej dla potrzeb protez serca” jest prof. nzw. dr hab. in¿.
Miros³awa El Fray kierownik Zak³adu Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych
w Instytucie Polimerów.
Profesor El Fray kierowa³a wieloma projektami badawczymi z dziedziny biomateria³ów: „Nowe
materia³y polimerowe zawieraj¹ce bioaktywne moleku³y - synteza i w³aœciwoœci”, ”Nowe
organiczne/nieorganiczne polimery hybrydowe: otrzymywanie i w³aœciwoœci”, „Badania
nowych nanostrukturalnych biomateria³ów elastomerowych modyfikowanych radiacyjnie”
oraz bra³a udzia³ w projekcie „Badania in vitro nad zastosowaniem hydro¿eli materia³ów
chrzêstnopodobnych wraz z porowatymi strukturami metalicznymi w endoprotezach stawu
barkowego w celu polepszenia ich funkcjonalnoœci”.
Jest dwukrotn¹ laureatk¹ nagrody Indywidualnej I i II Stopnia Rektora Politechniki Szczeciñskiej
za osi¹gniêcia naukowe. Zosta³a nagrodzona nagrod¹ Zespo³ow¹ I Stopnia oraz II Stopnia
prof Miros³awa El Fray
Rektora Politechniki Szczeciñskiej. Jest laureatk¹ nagrody „Za Dzia³alnoœæ na Rzecz Rozwoju
Uczelni”. By³a stypendystk¹ DAAD, Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften oraz The Royal Society (UK).

Celem zadania prowadzonego przez Pani¹ profesor El Fray jest opracowanie technologii wytwarzania elastomerowych
biomateria³ów polimerowych o polepszonej odpornoœci zmêczeniowej dla potrzeb protez serca. W zadaniu proponuje siê
zastosowanie poliestrowych elastomerów termoplastycznych, które wykazuj¹ podwy¿szon¹ w stosunku do poliuretanów obecnie
stosowanych stabilnoœæ w d³ugotrwa³ym kontakcie z krwi¹ i tkankami oraz wysok¹ biozgodnoœæ. Badania bêd¹ prowadzone
równie¿ w kierunku wykorzystania materia³ów wêglowych do modyfikacji struktury biomateria³ów dla otrzymywania odpornych
na deformacjê cykliczn¹ elastycznych materia³ów kompozytowych.

Instytut Fizyki J¹drowej im. H. Niewodniczañskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie realizuje zadanie pn.: „Metody jonowe
w formowaniu biozgodnych wielowarstwowych pow³ok dla potrzeb protez serca”.
Kierownikiem zadania jest dr Bogus³aw Rajchel.
Dr Rajchel kierowa³ wieloma projektami badawczymi realizowanymi przez Instytut (m. in.:
„Konstytuowanie mikrostruktury bezwodorowych pow³ok formowanych na bazie wêgla oraz
krzemu metodami jonowymi w celu uzyskania po¿¹danych w³asnoœci mechanicznych
i elektrycznych”, „Opracowanie warunków wytwarzania warstw typu Si3N4 oraz CrN
z zastosowaniem metody IBAD oraz implantacji jonów krzemu” , „Nanotechnologia z³o¿onych
pow³ok dla specjalnych zastosowañ medycznych i przemys³owych”). Jest cz³onkiem Sekcji
Komitetu Budowy Maszyn PAN, za³o¿ycielem Centrum Doskona³oœci „Krakowskie Centrum
Badawczego In¿ynierii Jonowej IONMED”, a obecnie Przewodnicz¹cym Rady Programowej
Centrum Doskona³oœci IONMED.

dr Bogus³aw Rajchel

Zadanie zespo³u dr Rajchela w programie „Polskie Sztuczne Serce” polega na opracowaniu technologii nanoszenia na biomateria³y
polimerowe warstwy o kontrolowanej nano - strukturze budowanej na bazie tytanu, wêgla oraz ich zwi¹zków, wytwarzanej
z zastosowaniem technik jonowych (w tym IBAD - Ion Beam Assisted Deposition oraz IBSD Ion Beam Sputter Deposition), a tak¿e
metod hybrydowych ³¹cz¹cych zalety technik jonowych i laserowych (PLD). S¹ to badania nad alternatywn¹ drog¹ wytwarzania
biozgodnych, wysoko - odpornych na degradacjê pow³ok na biomateria³ach polimerowych.
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Zak³ad Biofizyki Instytutu In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej
Zak³ad Biofizyki Politechniki £ódzkiej jest jedynym z wiod¹cych oœrodków w dziedzinie badañ biozgodnoœci biomateria³ów
w Polsce. Placówka ta realizuje zadanie pn.: „Biologiczna ocena nowych biomateria³ów opracowanych dla potrzeb konstrukcji
i wytwarzania sztucznego serca”.

Kierownikiem zadania jest prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, kierownik Zak³adu Biofizyki
Politechniki £ódzkiej oraz pracownik Uniwersytetu Medycznego w £odzi, Katedry i Zak³adu
Biofizyki Molekularnej i Medycznej. Doœwiadczenie naukowe zdobywa³ za granic¹ w USA (State
University of New York), Austrii (Perkin Elmer Wiedeñ, Pharmacia LKB Wiedeñ, Amersham
Pharmacia Biotech Bad Blumau), Grecji (Amersham Pharmacia Biotech Ateny, Amersham
Biosciences - Ateny), Szwecji (BiaCore Uppsala). Trzykrotny laureat nagrody Rektora Akademii
Medycznej oraz nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, nagrody Naukowej Zarz¹du
G³ównego PTNW, nagrody Dyrektora Instytutu Weterynarii, Nagrody Parnasa oraz dwukrotnie
nagrody naukowej Ministra Zdrowia.

prof Bogdan Walkowiak
Kierownikiem czêœci zadania jest prof. dr hab. n. med. Zofia Paw³owska, kierownik pracowni
Biologii Komórki i Hodowli Komórkowej Katedry i Zak³adu Biofizyki Molekularnej i Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
W latach 1998-2005 pe³ni³a funkcjê Zastêpcy Dyrektora Instytutu Fizjologii i Biochemii
Uniwersytetu Medycznego w £odzi, a w latach 2003-2006 - Wicedyrektora Centrum
Doskona³oœci MolMed. Doœwiadczenie naukowe zdobywa³a przebywaj¹c wielokrotnie
na sta¿ach naukowych w USA (City University of New York).
Profesor dr hab. Zofia Paw³owska jest szeœciokrotn¹ laureatk¹ nagród naukowych Ministra
Zdrowia oraz dwukrotn¹ nagrody Rektora Akademii Medycznej w £odzi. Jako jedna
z pierwszych w Polsce wprowadzi³a do zastosowañ metody proteomiki.

prof Zofia Paw³owska

Zak³ad Biofizyki Politechniki £odzkiej w Programie „Polskie Sztuczne Serce” wykorzystuje swoje doœwiadczenie i bazê badawcz¹ do
oceny biozgodnoœæi biomateria³ów w zakresie hemokompatybilnoœci a zw³aszcza trombogennoœci powierzchni biomateria³u oraz
oceny oddzia³ywania struktur powierzchni biomateria³u na komórki kontaktuj¹cej siê z nim tkanki. Ocena ta prowadzona jest na
bazie testów in vitro procesów zachodz¹cych na powierzchni biomateria³u, w tym: zwil¿alnoœci powierzchni, adsorpcji bia³ek
osocza do powierzchni, adhezji p³ytek krwi do powierzchni i oceny stopnia ich aktywacji, mo¿liwoœci wzrostu komórek œródb³onka
na powierzchni i podatnoœci powierzchni na kolonizacjê bakteriami. Dodatkowo, badane bêd¹ procesy zachodz¹ce w komórkach,
które poddano kontaktowi z badan¹ powierzchni¹, lecz nie zaadsorbowa³y do tej powierzchni, w tym: spontaniczna agregacja
p³ytek krwi po kontakcie z powierzchni¹, aktywacja p³ytek krwi wyznaczana poziomem ekspresji Selektyny P i aktywnego receptora
fibrynogenu, zmiany w morfologii krwi, zmiany w profilu transkryptomu komórek œródb³onka po kontakcie z powierzchni¹, zmiany
w profilu proteomu i transkryptomu komórek œródb³onka po kontakcie z powierzchni¹. Prace dotycz¹ce hodowli komórek
œródb³onka oraz analiz wykonywanych z u¿yciem cytometru przep³ywowego prowadzone s¹ we wspó³pracy z Zak³adem Biofizyki
Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi. T¹ czêœci¹ zadania badawczego kieruje
profesor Zofia Paw³owska. Zak³ad Biofizyki jest wykonawc¹ us³ugi referencyjnej biologicznej oceny nowych biomateria³ów
powsta³ych w ramach projektu, œwiadczonej wszystkim zespo³om pracuj¹cym nad nowymi materia³ami, bez wnikania
w tajemnice zwi¹zane z nowymi technologiami ich wytwarzania.
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Przedsiêwziêcie P02
„Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych
dla potrzeb protez serca”
Celem realizowanego w ramach wieloletniego programu „Polskie Sztuczne Serce” przedsiêwziêcia P02 jest opracowanie
technologii metrologicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb protez serca. Rezultatem realizacji
przedsiêwziêcia bêdzie stworzenie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych opracowanie konstrukcji systemów steruj¹co-nadzoruj¹cych dla
poszczególnych sterowników protez serca oraz powstanie numerycznego modelu protez serca.

Wykonawcy przedsiêwziêcia:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
Instytut jest unikatow¹ na skalê krajow¹ placówk¹ naukowo badawcz¹ prowadz¹c¹ badania stosowane w dziedzinie technologii
aparatury medycznej. Mo¿e siê poszczyciæ wieloma wdro¿eniami, takimi jak: modu³ akwizycji standardowego elektrokardiogramu
z radiow¹ transmisj¹ danych dla systemu do badañ wysi³kowych, medyczny modu³ separacyjny, system monitorowania p³odu
w oparciu o rejestracjê i analizê sygna³ów bioelektrycznych, nieinwazyjny pulsoksymonitor skutecznie dzia³aj¹cy w warunkach
niskiej perfuzji tkankowej oraz zak³óceñ ruchowych, system do badañ elektrycznej aktywnoœci serca, system pulsoksymetrii
noworodkowej, uk³ad kontrolno-pomiarowy do wielofunkcyjnego inkubatora dla noworodków, model pierwszej polskiej jednostki
steruj¹cej sztucznym sercem - opracowany i wykonany we wspó³pracy z Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii.
Instytut jest realizatorem dwóch zadañ w programie „Polskie Sztuczne Serce”: „Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych
niezbêdnych dla implantowanej protezy serca”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Tadeusz Pa³ko oraz „Wszczepialny uk³ad
transmisji danych i zasilania protezy serca” pod kierunkiem dr hab. Bogus³awa Grzesika.
Profesor Tadeusz Pa³ko jest dyrektorem Instytutu Metrologii In¿ynierii Biomedycznej
Politechniki Warszawskiej oraz konsultantem Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej.
G³ówne osi¹gniêcia naukowe profesora to opracowanie miernika ciœnienia parcjalnego tlenu
we krwi oraz opracowanie spektrometru impedancyjnego. Profesor Pa³ko by³ kierownikiem
wielu projektów badawczych z dziedziny in¿ynierii medycznej, m.in.: „Opracowanie i wykonanie
stereotaktycznego manipulatora wieloczynnoœciowego dla usprawnienia operacji
wykonywanych metod¹ laparoskopow¹”, „Algorytmy szybkiej analizy wyników pomiaru do
spektrometrii impedancyjnej”, „Opracowanie polarymetrycznych metod analizy w³aœciwoœci
optycznych preparatów tkankowych dla wczesnej diagnostyki nowotworów”.
Jest przewodnicz¹cym Polskiego Komitetu In¿ynierii Biomedycznej SEP afiliowanego przy
International Federation for Biomedical Engineering IFMBE, redaktorem Dzia³u Pomiarów
w Medycynie w czasopiœmie „Pomiary Automatyka Kontrola”, cz³onkiem z wyboru dwóch
prof Tadeusz Pa³ko
Komitetów Polskiej Akademii Nauk (In¿ynierii Biomedycznej oraz Fizyki Medycznej
Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej). Najwa¿niejsze wyró¿nienia wynikaj¹ce z prowadzenia badañ naukowych profesora to
nagrody I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, Nagroda Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Ministra Szkolnictwa Wy¿szego,
Nagrody Towarzystw Naukowych, Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.
W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ pod kierunkiem profesora Tadeusza Pa³ko realizuje zadanie polegaj¹ce na
opracowaniu metod i uk³adów do pomiaru istotnych dla prawid³owej oceny stanu pracy komory parametrów biologicznych.
Realizowane jest opracowanie nieinwazyjnych pomiarów: ciœnienia krwi w kluczowych obszarach protezy serca, aktualnej
objêtoœci krwi w komorze, objêtoœci krwi wyrzucanej z komory oraz ocena obecnoœci materia³u zatorowego, a tak¿e detekcji
po³o¿enia membrany t³ocz¹cej krew w protezie. Efektem koñcowym wykonania zadania bêd¹ technologie pomiarowe, które
zostan¹ wykorzystane w konstrukcji protez serca i ich sterowników dla stworzenia mo¿liwoœci kontroli i automatyzacji sterowania
prac¹ protez serca oraz umo¿liwi¹ zdalny nadzór wspomagania podczas leczenia pacjenta w domu.
Profesor Bogus³aw Grzesik, kierownik Katedry Energoelektroniki, Napêdu Elektrycznego i Robotyki Politechniki Œl¹skiej, jest
wspó³autorem patentów z dziedziny systemów zasilania, miêdzy innymi: „Transformator wspó³osiowy modularny bezrdzeniowy”
oraz „Transformator wspó³osiowy modularny”. Koordynator projektów europejskich: HIPOLITY Innovative new High Temperature
Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality, ULCOMAP Ultra compact marine propulsion,
HYDROGENIE Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered
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environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh. Autor wielu zastosowañ praktycznych,
nagradzany licznymi nagrodami: zespo³ow¹ nagrod¹ II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki za osi¹gniêcia
w dziedzinie badañ naukowych, Nagrod¹ PTETiS za najciekawszy artyku³ w Zeszytach Naukowych Politechniki Œl¹skiej Elektryka
i Automatyka, Nagrod¹ Indywidualn¹ JM Rektora Politechniki Œl¹skiej II stopnia za pracê habilitacyjn¹ oraz Nagrod¹ zespo³ow¹
Rektora Politechniki Œl¹skiej II stopnia za dzia³alnoœæ naukow¹.
Profesor Grzesik i jego zespó³ w Programie Polskie Sztuczne Serce prowadzi zadanie, którego celem jest budowa pierwszego
w Polsce systemu bezprzewodowego zasilania i transmisji danych do cia³a pacjenta dla konstrukcji ca³kowicie wszczepialnej
protezy serca. Dla takiej protezy zadaniem priorytetowym staje siê rozwi¹zanie problemu dostarczania koniecznej iloœci energii do
jej pracy oraz przesy³u informacji do i z protezy dla jej poprawnego sterowania i nadzoru pracy. Zespó³ przeprowadzi nastêpuj¹ce
prace: identyfikacja parametrów systemu transmisji danych i energii; opracowanie modelu fizycznego takiego uk³adu. Nastêpnie
wykonany bêdzie projekt oraz zrealizowany zostanie prototyp laboratoryjny systemu, by w dalszej kolejnoœci wykonaæ pomiary
parametrów eksploatacyjnych systemu, badania niezawodnoœciowe, badania bezpieczeñstwa oraz badania jego trwa³oœci.
Technologia opracowana w zadaniu bêdzie wykorzystana w przedsiêwziêciu P03 do konstrukcji ca³kowicie wszczepialnej protezy

Wydzia³ In¿ynierii Metali i Informatyki Przemys³owej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Kierownikiem zadania pt.: „Model numeryczny ca³kowicie wszczepialnej protezy serca.”
Jest prof. dr hab. Maciej Pietrzyk, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej
i Modelowania.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia poznawcze i naukowe Katedry to miêdzy innymi przeniesienie
systemu sterowania walcowni¹ blach grubych w Hucie Czêstochowa na now¹ p³aszczyznê
sprzêtow¹ i wprowadzenie modeli rozwoju mikrostruktury do systemu sterowania,
opracowanie komputerowego programu wspomagaj¹cego projektowanie technologii
walcownia blach na gor¹co w walcowania ci¹g³ej Huty im. T. Sendzimira., opracowanie
programu MES do symulacji zjawisk mechanicznych, cieplnych i mikrostrukturalnych
w procesach przetwórstwa metali, opracowanie algorytmu, modelu i programu
komputerowego na bazie metody odwrotnej do identyfikacji parametrów modeli
reologicznych materia³ów. Pracownicy Katedry uczestniczyli w realizacji licznych projektów
prof Maciej Pietrzyk
europejskich: Mechanical Tests and Identification of Parameters for Metal Forming Processes;
Computer Controlled Tensile Testing Machines: Validation of European Standard EN 10002; Optimization of tool shape in the tests
aiming at identification of models describing rheological and mechanical properties of metal forming products i wielu innych.
W Katedrze ISiM zrealizowano wiele projektów w³asnych i promotorskich, miêdzy innymi: „Komputerowy program do analizy
odwrotnej prób plastometrycznych, wykorzystuj¹cy obiektowo zorientowane programowanie”; „Modelowanie procesów
przeróbki plastycznej z uwzglêdnieniem efektów mikropasm œcinania”. Pracownicy Katedry zrealizowali równie¿ liczne projekty dla
przemys³u, takie jak: „Systemy komputerowe dla symulacji walcowania rur oraz identyfikacji przemian fazowych dla firmy TIMKEN”
(USA); „Komputerowy system doboru ch³odziw hartowniczych w produkcji czêœci do silników lotniczych, w warunkach hartowni
Pratt& Whitney Kalisz.
W ramach zadania w programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania AGH wykonuje
zadanie dotycz¹ce opracowania wieloskalowego modelu protezy sztucznego serca. Istot¹ zadania jest stworzenie kompleksowego
modelu numerycznego, pozwalaj¹cego na analizê problemów, które stwarza aplikacja protezy w warunkach przep³ywu krwi.
Docelowym zastosowaniem modelu opracowanego w ramach projektu jest zautomatyzowane i wielokrotnie tañsze projektowanie
oraz testowanie prototypów protezy serca. Pozwoli to na przyspieszenie badañ konstrukcyjnych sztucznego serca oraz obni¿enie
kosztu opracowania urz¹dzenia. Wynikiem realizacji tego zadania Programu bêdzie unikatowe, numeryczne narzêdzie badawcze
wspomagaj¹ce projektowanie prototypu protezy serca w warunkach przep³ywu z mo¿liwoœci¹ symulowania zjawisk zachodz¹cych
we krwi i w kontakcie krew-œciana komory.
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Przedsiêwziêcie P03
„Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca”
Celem przedsiêwziêcia jest opracowanie konstrukcji i przygotowanie do produkcji systemów wspomagania serca:
pozaustrojowego, czêœciowo implantowalnego, ca³kowicie implantowalnego oraz systemu z wirow¹ pomp¹ krwi.
Rezultatem przedsiêwziêcia bêdzie przygotowanie do produkcji i badañ klinicznych zmodernizowanego, pozaustrojowego
systemu wspomagania serca POLCAS-EXT i czêœciowo wszczepialnego systemu wspomagania serca POLCAS-IMPL, a tak¿e
opracowanie konstrukcji prototypu ca³kowicie wszczepialnej protezy serca oraz wirowej pompy wspomagania serca. Systemy te
utworz¹ rodzinê protez umo¿liwiaj¹cych leczenie krytycznej i przewlek³ej niewydolnoœci serca za pomoc¹ mechanicznego
wspomagania od kilku godzin do 10 lat.

Wykonawca przedsiêwziêcia:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Fundacja zosta³a ustanowiona w 1991 roku. G³ówne kierunki jej aktywnoœci to : dzia³alnoœæ naukowo-badawcza, wdro¿eniowa
i edukacyjna. Obszary te s¹ odzwierciedleniem okreœlonych w statucie celów i misji Fundacji oraz przyjêtej w 2006 roku „Strategii
Rozwoju Fundacji na lata 2006-2010”. Fundacja posiada status Centrum Doskona³oœci Nowych Technologii na Rzecz Leczenia
Chorób Serca „ProCordis”.
Prace naukowo-badawcze oraz wdro¿eniowe, realizowane we w³asnym Instytucie Protez Serca, który obejmuje cztery pracownie:
sztucznego serca, biologicznej zastawki serca, biocybernetyki i bioin¿ynierii, koncentruj¹ siê na trzech programach badawczych:
- „Polskie Sztuczne Serce”,
- roboty i innowacyjne narzêdzia chirurgii,
- in¿ynieria tkankowa i biologiczne protezy zastawek serca.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii ju¿ od ponad 10 lat prowadzi badania w dziedzinie innowacyjnych technologii w leczeniu chorób
serca. Prace badawczo rozwojowe oraz zwi¹zane z nimi inwestycje umo¿liwiaj¹ jej dokonanie postêpu w badaniach z pogranicza
immunologii, biochemii, cytogenetyki, nauk medycznych i in¿ynierii materia³owej.
Dziêki zrealizowanym badaniom i pracom o charakterze naukowym i wdro¿eniowym Fundacja wpisa³a oryginalny polski dorobek
na listê œwiatowych osi¹gniêæ. Miêdzy innymi:
- opracowany, wdro¿ony do produkcji i zastosowany klinicznie w 200 przypadkach Polski System Mechanicznego Wspomagania
Serca POLCAS, w sk³ad którego wchodzi pozaustrojowa komora wspomagania serca POLVAD, pe³na proteza serca POLTAH oraz
jednostka napêdowa POLPDU-401,
- prototyp robota kardiochirurgicznego Robin Heart - wielozadaniowego, zdalnie sterowanego robota do wykonywania
i wspomagania operacji na sercu oraz zabiegów w innych dziedzinach chirurgii.

Kierownikiem zadania realizowanego przez Fundacjê w programie „Polskie Sztuczne
Serce” jest mgr in¿. Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca. Roman Kustosz
jest autorem wielu opracowañ w zakresie konstrukcji, badañ przedklinicznych i wdro¿eñ do
stosowania klinicznego protez serca: pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD;
pe³nej protezy serca POLTAH; sterownika pneumatycznych pulsacyjnych protez serca;
prototypu implantowalnej, elektrohydraulicznej, pulsacyjnej protezy wspomagania lewej
komory serca.

mgr in¿. Roman Kustosz
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Roman Kustosz jest wspo³twórc¹ opracowania i rozwoju prototypu trójp³atkowej poliuretanowej zastawki wraz z kana³em
otaczaj¹cym w protezach serca oraz wspó³pracuje przy opracowaniu technologii pokrywania nano-warstw¹ tytanu i jego zwi¹zków
powierzchni kontaktu z krwi¹ i tkankami protez serca wykonanych z poliuretanu.
Nagradzany wielokrotnie za swoje osi¹gniêcia, miêdzy innymi: medalem na targach New European Technology Fair TEC'96,
specjalnym wyró¿nieniem na targach Techno Messe Kansai w Ossace, z³otym medalem na targach 6th London International
Inventions Fair za implantowaln¹ komorê wspomagania serca POLHIVAD, nagrod¹ specjaln¹ Polonia Bussines Club za
implantowaln¹ komorê wspomagania serca POLHIVAD, medalem na Targach Inter Technology Fair za System Wspomagania Serca
POLCAS, medal na Targach Intarg Fair, za System Wspomagania Serca POLCAS, Tytu³em Lidera Innowacji za System Wspomagania
Serca POLCAS, Nagrod¹ Ministra Zdrowia I stopnia za wdro¿enie do stosowania klinicznego polskich komór wspomagania serca,
Nagrod¹ Zespo³ow¹ Polskiego Przegl¹du Chirurgicznego za prace poœwiêcone pierwszym polskim mechanicznym protezom serca,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
W programie „Polskie Sztuczne Serce” Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z trzema wspó³wykonawcami: Centrum Techniki
Okrêtowej w Gdañsku (kierownik projektu dr in¿. Leszek Wilczyñski), Instytutem Maszyn Przep³ywowych Politechniki £ódzkiej
(kierownik projektu prof. Krzysztof JóŸwik) oraz Politechnik¹ Warszawsk¹ (kierownik projektu prof. Wojciechem Pi¹tkiewicz)
realizuj¹c przedsiêwziêcie P03, opracowuje nowatorskie konstrukcje protez wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie in¿ynierii
materia³owej i in¿ynierii powierzchni dla obni¿enia trombogennoœci i ryzyka krwawienia. W celu zwiêkszenia kontroli nad
bezpieczeñstwem pracy protezy oraz stanem pacjenta, projekt Fundacji przewiduje zaimplementowanie w opracowywanych
konstrukcjach protez najnowszych technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych.
Planowane rezultaty prac badawczych, prowadzonych w programie przez Fundacjê, stanowi¹ prototypy nastêpuj¹cych urz¹dzeñ
mechanicznego wspomagania serca i protez serca:
·

zmodernizowanej pozaustrojowej pulsacyjnej komory wspomagania serca - przeznaczonej do wspomagania lewej,
prawej lub obu komór serca przez okres od kilku tygodni do kilku miesiêcy a wyposa¿onej w specjaln¹ pow³okê
wyœcie³aj¹c¹ jej wnêtrze dla obni¿enia ryzyka wykrzepiania krwi w protezie;

·

wszczepialnej do cia³a pacjenta a napêdzanej z zewn¹trz, pulsacyjnej komory wspomagania serca - przeznaczonej do
wspomagania w domu chorego lewej komory serca, przez okres od kilku do kilkunastu miesiêcy. Proteza ta równie¿
wyposa¿ona bêdzie w specjaln¹ pow³okê wyœcie³aj¹c¹ jej wnêtrze dla obni¿enia ryzyka wykrzepiania krwi
w d³ugoterminowej pracy;

·

przewoŸnej jednostki napêdowej dla pulsacyjnych komór wspomagania serca przeznaczonej do sterowania prac¹
pozaustrojowych i wszczepialnych pulsacyjnych komór wspomagania serca w trakcie operacji wszczepiania protez oraz
podczas leczenia pacjenta w szpitalu;

·

przenoœnego sterownika dla pulsacyjnych komór wspomagania serca przeznaczonego do sterowania prac¹
pozaustrojowych i wszczepialnych pulsacyjnych komór wspomagania serca, podczas leczenia pacjenta w domu;

·

wszczepialnej do cia³a pacjenta miniaturowej pompy wirowej przeznaczonej do wspomagania lewej komory serca
ci¹g³ym przep³ywem krwi od 2 do 4 litrów na minutê przez okres kilku lat;

·

ca³kowicie wszczepialnej protezy serca, która ma pozwoliæ na wspomaganie pracy niewydolnego serca chorego i jego
leczenie w domu bez ograniczeñ czasowych permanentnie.

Finalnym celem realizowanych prac badawczych jest wdro¿enie do produkcji i wprowadzenie do stosowania klinicznego rodziny
polskich protez serca, która szeroko rozwinie mo¿liwoœci wspomagania serca oferowane aktualnie przez komory POLVAD i zapewni
dostêpnoœæ tej metody leczenia w wiêkszoœci sytuacji klinicznych.
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S³owo profesora Mariana Zembali
„Wdro¿enie Programu Polskie Sztuczne Serce jest kolejnym krokiem milowym w leczeniu coraz
wiêkszej grupy chorych z ciê¿k¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia w Polsce. By³o to mo¿liwe dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu profesora Zbigniewa Religi, twórcy polskiej transplantologii i idei
mechanicznego wspomagania serca. Po wielu latach prac badawczych pod jego kierunkiem,
polskie komory pneumatyczne s¹ jednymi z piêciu tego typu protez serca stosowanych na
œwiecie. Z tego powodu nale¿y siê cieszyæ, ¿e w codziennej praktyce klinicznej mamy mo¿liwoœæ
stosowania mechanicznego wspomagania serca pompami pneumatycznymi polskiej
produkcji. Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, w Zabrzu bierze aktywny udzia³
w badaniach naukowych oraz w rozwoju tej metody leczenia chorych z ciê¿k¹ niewydolnoœci¹
kr¹¿enia. Oczekujemy, ze dalszy rozwój programu przyczyni siê do uzyskania coraz lepszych
wyników leczenia polskimi pneumatycznymi komorami serca oraz do rozpropagowania tej
formy leczenia w innych oœrodkach kardiochirurgicznych w naszym kraju.

prof Marian Zembala

Kolejnym, bardzo wa¿nym zadaniem Programu Polskie Sztuczne Serca rozpoczêtym w roku 2008 jest wprowadzenie do praktyki
klinicznej pomp wirowych, jako wspomagania d³ugoterminowego serca. Prace zarówno badawcze jak i kliniczne w tym zakresie
powinny byæ priorytetowe, z uwagi na wzrastaj¹c¹ liczbê chorych z ciê¿k¹ niewydolnoœci¹ serca oczekuj¹cych na transplantacjê
serca. Przy zmniejszaj¹cej siê liczbie dawców narz¹dów, mechaniczne wspomaganie serca jest szans¹ na uratowanie ¿ycia
chorym.”

Przedsiêwziêcie P04
Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolnoœci serca z wykorzystaniem
polskich protez serca
Celem przedsiêwziêcia jest wdro¿enie do stosowania klinicznego pozaustrojowej protezy wspomagania serca o zmodernizowanej
konstrukcji, czêœciowo implantowalnej protezy d³ugoterminowego wspomagania serca, wdro¿enie do stosowania klinicznego
miniaturowej pompy wirowej oraz opracowanie optymalnych metod stosowania protez w leczeniu ostrej i przewlek³ej
niewydolnoœci serca.

Wykonawca pierwszego zadania w przedsiêwziêciu:
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego
Instytut Kardiologii uznawany jest za jeden z czo³owych oœrodków naukowych w Polsce. Wspó³pracuje w sposób wielokierunkowy
z czo³owymi oœrodkami krajowymi i zagranicznymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dzia³alnoœæ kliniczna obejmuj¹ca ca³y
kraj, w tym ponad 5 mln mieszkañców woj. mazowieckiego przyczyni³a siê do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii,
szczególnie przez implementacjê nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji pacjentów.
Instytut jest wykonawc¹ pierwszego zadania przedsiêwziêcia P04 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego
zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca”. Partnerem Instytutu Kardiologii jest Œl¹skie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, które jest oœrodkiem akademickim o imponuj¹cym w naszym kraju doœwiadczeniu w zakresie
rozpoznawania i leczenia chorób serca, naczyñ i p³uc u doros³ych i dzieci, zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ naukow¹ i szkoleniow¹
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kierownikiem zadania wykonywanego w programie przez Instytut Kardiologii w Warszawie jest dr Grzegorz Religa,
a kierownikiem zadania z ramienia wspó³wykonawcy Œl¹skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest dr Jerzy Pacholewicz.
Dr Grzegorz Religa pracuje w zawodzie lekarza od 1992 roku; pierwsze piêæ lat w III Klinice Chirurgii
AM w Warszawie a od 1997r. - w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii
w Warszawie (od 2003 roku - kierownik zespo³u mechanicznego wspomagania serca).
Od koñca 1999r. bierze udzia³ w programie mechanicznego wspomagania serca POLCAS.
W tym okresie zastosowano w klinice wspomaganie w ponad 100 przypadkach.
W grudniu 2007 obroni³ pracê doktorsk¹ „Opracowanie wskazañ i przeciwwskazañ dla zastosowania
mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS”.
dr Grzegorz Religa
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Dr Jerzy Pacholewicz jest adiunktem Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Œl¹skiego
Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, specjalist¹ I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz
specjalist¹ II stopnia w zakresie kardiochirurgii. Dorobek naukowy doktora Pacholewicza
obejmuje kilka dzia³ów medycyny zwi¹zanych œciœle z kardiochirurgi¹, m.in.: leczenie choroby
niedokrwiennej serca, poszukiwanie materia³u naczyniowego przydatnego do pomostowania
naczyñ wieñcowych, protezy zastawkowe, prace nad zastawkami biologicznymi . Dr Pacholewicz
prowadzi³ prace badawcze w Research Institute w Deborah Hospital N.J, USA oraz pracowa³
z profesorem Adrianem Kantrowicem w Detroit MI, USA nad projektem mechanicznego
wspomaganiem kr¹¿enia. Bra³ udzia³ w opracowaniu w eksperymentach doœwiadczalnych
i wdro¿eniu klinicznym polskich protez serca.

dr Jerzy Pacholewicz

Przedsiêwziêcie P05
Utworzenie wysoko - specjalistycznej platformy naukowo technologicznej
w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca
Przedsiêwziêcie P05 programu „Polskie Sztuczne Serce” dedykowane jest utworzeniu wysokospecjalistycznej
platformy naukowo technologicznej, której celem bêd¹ kompleksowe prace badawcze i wdro¿eniowe w dziedzinie
mechanicznego wspomagania serca. Rezultatem przedsiêwziêcia ma byæ interdyscyplinarna sieæ naukowo - badawcza,
dzia³aj¹ca w dziedzinie badañ nad wykorzystaniem nowych technologii w konstrukcji protez serca i ich stosowaniem
klinicznym oraz integracja wysoko - specjalistycznego zaplecza technologicznego do wytwarzania protez serca
wszystkich rodzajów.

Wykonawca przedsiêwziêcia:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Fundacja, dzia³aj¹c na rzecz zbudowania szerokiej platformy wymiany informacji i wspó³pracy wszystkich wykonawców programu
oraz instytucji zewnêtrznych - szczególnie partnerów technologicznych mog¹cych wesprzeæ wdro¿enie rezultatów zadañ
badawczych prowadzi prace w czterech obszarach:
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·

utworzenia sieci oœrodków naukowo-badawczych dla potrzeb realizacji badañ nad konstrukcjami i stosowaniem
protez serca;

·

utworzenia na terenie kraju sieci kardiochirurgicznych oœrodków klinicznych dla realizacji programu wykorzystania
protez serca w leczeniu krytycznej i przewlek³ej niewydolnoœci serca;

·

utworzenia bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca;

·

integracji zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem osi¹gniêæ w dziedzinie
zaawansowanych technologii in¿ynierii materia³owej i in¿ynierii powierzchni.

Zarz¹dzanie programem
Polskie Sztuczne Serce

Schemat organizacyjny zarz¹dzania programem „Polskie Sztuczne Serce”

Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wy¿szego

Minister Zdrowia

Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wy¿szego

Narodowe
Centrum
Badañ i Rozwoju

Rada Programu

Minister Zdrowia

Schemat organizacyjny zarz¹dzania programem na poziomie rz¹dowym

Minister Zdrowia jest realizatorem programu w zakresie zadañ wdro¿eniowych oraz sprawuje nadzór nad ca³¹ jego realizacj¹.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego jest realizatorem programu w zakresie zadañ badawczych. Zasady realizacji programu
a w szczególnoœci podzia³ kompetencji pomiêdzy ministrami, tryb udostêpniania œrodków bud¿etowych oraz zasady
sprawozdawczoœci i nadzoru nad przebiegiem realizacji programu okreœla porozumienie zawarte 29 czerwca 2007r. w Warszawie.
Zespó³ Specjalistyczny, powo³any przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, na podstawie
ww. porozumienia, przygotowuje propozycje dokumentacji konkursowej dla wy³onienia koordynatora i wykonawców zadañ
programu oraz ocenia i opiniuje sk³adane oferty.
Rada Programu powo³ywana jest przez Ministra Zdrowia, a w jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, przedstawiciel Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, konsultant krajowy
w dziedzinie kardiochirurgii oraz przedstawiciele koordynatora.
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Polskie Sztuczne Serce

Schemat organizacyjny zarz¹dzania programem „Polskie Sztuczne Serce”
na poziomie koordynatora
Rada
Konsultacyjna
Koordynator
Programu
Zespó³ Liderów
Przedsiêwziêæ
Z-ca ds.
Finansowych

G³ówna
Ksiêgowa

Z-ca ds.
Naukowych

Administrator

Inspektor

Wykonawca

Wykonawca

Ksiêgowa

Wykonawca

Wykonawca

Koordynatorem programu, w rozumieniu instytucjonalnym, wy³onionym w postêpowaniu konkursowym, jest Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu. Osobowo funkcjê koordynatora pe³ni Dyrektor Generalny Fundacji, który powo³a³ w strukturze
organizacji Biuro Programu. Do zadañ Biura Programu nale¿y organizowanie, monitorowanie i kontrola realizacji zadañ
badawczych i wdro¿eniowych programu oraz prowadzenie dzia³añ koordynacyjnych dla w³aœciwej realizacji celów programu.
Z-ca ds. finansowych jest odpowiedzialny za poprawnoœæ realizacji programu w zakresie finansowym oraz formalnym,
Z-ca ds. naukowych odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad ca³oœci¹ zadañ programu. Ponadto w sk³ad Biura Programu
wchodzi g³ówna ksiêgowa i ksiêgowa (obs³uga ksiêgowa programu), administrator (obs³uga administracyjna i organizacyjna) oraz
inspektor (nadzór nad realizacj¹ harmonogramu, monitorowanie i kontrola). Koordynator Programu powo³uje Radê
Konsultacyjn¹, w sk³ad której wchodz¹ zewnêtrzni eksperci, reprezentuj¹cy dziedziny nauki i medycyny, objête zakresem
merytorycznym zadañ Programu. Rada Konsultacyjna pe³ni rolê doradcz¹ przy Koordynatorze programu.
Dla sprawnego zarz¹dzania realizacj¹ programu, Koordynator Programu powo³uje Zespó³ Liderów Przedsiêwziêæ, w sk³ad którego
wchodzi piêciu pracowników Fundacji. Ich zadaniem jest bezpoœredni nadzór organizacyjny nad poprawnoœci¹ realizacji zadañ
objêtych odpowiednim przedsiêwziêciem programu, reprezentowanie koordynatora wobec wykonawców oraz dba³oœæ o sprawny
przep³yw informacji w ramach przedsiêwziêcia.
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Rozwój mechanicznego wspomagania serca w Polsce
z uwzglêdnieniem roli Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Geneza badañ nad protezami serca w Polsce jest analogiczna do pocz¹tkowych œcie¿ek rozwoju tej dziedziny na œwiecie.
Bezpoœrednim bodŸcem do poszukiwañ sztucznego serca by³a otwarta wraz z pierwsz¹ skuteczn¹ transplantacj¹ serca wykonan¹
przez profesora Zbigniewa Religê, w 1985 roku, w Zabrzu potrzeba ratowania ¿ycia chorych oczekuj¹cych na przeszczep serca,
a umieraj¹cych w oczekiwaniu na dawcê z powodu niewydolnoœci w³asnego narz¹du. Jedynym pomostem do transplantacji serca
mog³o byæ sztuczne serce. Trzy lata wczeœniej - w roku 1982 - po raz pierwszy wszczepiono w USA pneumatyczne sztuczne serce
Jarvika. Protezy serca gotowe do badañ klinicznych mieli równie¿ Japoñczycy. Jednak bardzo wysokie koszty tych pionierskich
urz¹dzeñ uniemo¿liwia³y wykorzystanie ich w Polsce.
Pionierskie badania nad pneumatycznym sztucznym sercem prowadzone by³y równie¿ od pocz¹tku lat 70-tych przez profesora
Jaromira Vasku na Uniwersytecie J. Purkiniego w Brnie w Czechach. W roku 1985, czeskie doœwiadczalne sztuczne serce by³o
gotowe do pierwszego eksperymentalnego wszczepienia choremu. W Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Zabrzu
utworzono Pracowniê Sztucznego Serca, która pod kierunkiem mgr in¿. Romana Kustosza, wspó³pracuj¹c z oœrodkiem czeskim
i zespo³em in¿ynierskim OBRAEM w Zabrzu, przygotowa³a prototypowy sterownik kliniczny dla czeskich protez serca. W listopadzie
1986 roku, po raz pierwszy w Polsce zastosowano wspomaganie lewej komory serca sztuczn¹ komor¹ BRNO-VAD. W styczniu 1988
roku wykonano pierwsz¹ implantacjê pe³nego sztucznego serca BRNO-TAH. Czeskie sztuczne serce wszczepiane by³o jeszcze
czterokrotnie, w tym raz skutecznie, przez cztery tygodnie podtrzymywa³o pacjenta przy ¿yciu do przeszczepu. W marcu roku 1989,
w Zabrzu wszczepiono po raz pierwszy rosyjskie sztuczne serce POISK VII. Proteza ta by³a równie¿ wszczepiana czterokrotnie.
Jednak, pomimo wysokiej klasy czeskich i rosyjskich rozwi¹zañ technicznych - ¿adna z tych protez nie zosta³a wdro¿ona do
rutynowej produkcji wyrobu medycznego. Wobec braku protez obcych zespó³ w Zabrzu zacz¹³ opracowywaæ polskie protezy
sztucznego serca i pozaustrojowej komory wspomagania serca. Pierwszy projekt badawczy zosta³ uruchomiony pod kierunkiem
profesora Zbigniewa Religi w 1988 roku.
Od 1991 roku, w badania nad protezami serca zaanga¿owa³a siê Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, za³o¿ona przez
profesora Zbigniewa Religê, aby wspieraæ prace nad innowacyjnymi technologiami bioin¿ynierii w leczeniu chorób serca. Fundacja
utworzy³a Instytut Protez Serca wraz z Pracowni¹ Sztucznego Serca. W latach 1991-1993, Fundacja wraz z za³o¿on¹ przez
in¿. Bogdana Stolarzewicza firm¹ technologiczn¹ tworzyw sztucznych PLASTMED oraz Œl¹sk¹ Akademi¹ Medyczn¹ realizowa³a
prace badawczo wdro¿eniowe w zakresie polskiego sztucznego serca POLTAH, polskiej komory wspomagania serca POLVAD oraz
sterownika dla pneumatycznych protez serca POLPDU. W wyniku tych prac, w roku 1995, po raz pierwszy eksperymentalnie
wszczepiona zosta³a pacjentowi, sztuczna komora POLVAD, a w roku 1997 pe³ne sztuczne serce POLTAH. W 1998 roku powsta³
prototyp klinicznego sterownika POLPDU-401.
Dalszy rozwój badañ nad protezami serca
poprowadzony zosta³ wielokierunkowo. By
zapewniæ kliniczne wdro¿enia polskich protez
serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
utworzy³a technologiczn¹ firmê wdro¿eniowoprodukcyjn¹ FRK „Intra-Cordis”, specjalizuj¹c¹
siê w produkcji i dystrybucji systemów
wspomagania serca. Firma ta wprowadzi³a do
szeœciu klinik kardiochirurgii w Polsce system
pozaustrojowego wspomagania serca POLCAS,
z³o¿ony z pozaustrojowej komory wspomagania
s e r c a P O LVA D - M E V o r a z s t e r o w n i k a
pulsacyjnych protez serca POLPDU-401. System
ten wykorzystany zosta³ w leczeniu ponad 200
pacjentów.
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Badania nad nowymi protezami serca realizowane by³y w obszarze rozwoju zaawansowanych konstrukcji wszczepialnych protez
serca oraz w kierunku badañ nad technologiami in¿ynierii materia³owej i in¿ynierii powierzchni, dla opracowania innowacyjnych
biomateria³ów o obni¿onej trombogennoœci i zwiêkszonej wytrzyma³oœci na biodegradacjê w d³ugotrwa³ej pracy mechanicznej
w kontakcie z krwi¹. Efektem prowadzonych od ponad 15 lat prac, jest utworzenie unikatowej bazy badawczej oraz sieci krajowych
i zagranicznych oœrodków badawczych, wspó³dzia³aj¹cych z Pracowni¹ Sztucznego Serca Instytutu Protez Serca Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Rezultatem tych badañ s¹ miêdzy innymi:

model wszczepialnej, elektrohydraulicznej protezy
wspomagania lewej komory serca POLHIVAD,
nagrodzony Z³otym Medalem na Miêdzynarodowych
Targach Nowych Technologii w Londynie;

model wszczepialnej, pulsacyjnej komory wspomagania serca, opracowany
z wykorzystaniem elastycznej nano warstwy azotku tytanu, naniesionej na
termo - degradowalny polimer. Model ten uzyska³ nagrodê Grand Prix XXIII
Miêdzynarodowych Targów Innowacji, Nowych Technologii i Nauki „Eureka”
w Brukseli. W piêtnastoletniej tradycji uczestnictwa naszego kraju w tej
najbardziej presti¿owej europejskiej ekspozycji nowych technologii, Polska
po raz pierwszy zdoby³a najwy¿sze wyró¿nienie.

Model pe³nego systemu protezy d³ugoterminowego
wspomagania serca, oparty o wszczepialn¹ protezê serca
wraz z przenoœnym sterownikiem POLPDU-501. Model
systemu zosta³ nagrodzony z³otym medalem Targów
Nowych Technologii, Innowacji i Nauki „Concours Lepine”
w Pary¿u.
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Mechaniczne wspomaganie serca znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu niewydolnoœci
serca. Rozwój konstrukcji i technologii materia³owej protez serca pozwoli³ na wprowadzenie do
praktyki klinicznej na œwiecie szerokiej gamy urz¹dzeñ wspomagania serca, ró¿ni¹cych siê
konstrukcyjnie a dedykowanych szczegó³owym potrzebom klinicznym leczenia. Podstawowym
wyznacznikiem decyduj¹cym o rodzaju wykorzystywanej protezy jest czas przewidywanego
wspomagania serca.
W ostrej niewydolnoœci serca, na przyk³ad we wstrz¹sie kardiogennym w przebiegu niewydolnoœci
choroby niedokrwiennej serca lub w niewydolnoœci pooperacyjnej, wykorzystywane s¹ metody
krótkoterminowego wspomagania serca systemami pozaustrojowymi o prostej konstrukcji,
gwarantuj¹cej bezpieczn¹ pracê w kontakcie z krwi¹ przez okres od kilku do kilkunastu dni.
Najszerzej stosowanymi urz¹dzeniami s¹ wykonane z tworzywa pozaustrojowe pompy wirowe,
w których przep³yw krwi wymuszany jest przez wirnik wprawiaj¹cy krew w ruch wirowy.
W podstawowych wersjach takich pomp, szeroko stosowanych od wielu lat, wykorzystywane s¹
wirniki ³o¿yskowane mechanicznie, które cechuje istotne ryzyko wykrzepiania krwi w rejonie
³o¿yska, ograniczaj¹c bezpieczny czas pracy takich protez do kilku lub kilkunastu dni.
Najnowoczeœniejsze rozwi¹zania konstrukcyjne takich pomp, wykorzystuj¹ce wirniki
nie³o¿yskowane a lewituj¹ce w polu magnetycznym, pozwalaj¹ na bezpieczn¹ pracê pompy
wspomagania serca przez okres do kilku tygodni. Rozwi¹zania takie, stosunkowo drogie, wchodz¹
stopniowo do stosowania klinicznego.
W przed³u¿aj¹cej siê niewydolnoœci serca, rokuj¹cej na jego regeneracjê w okresie kilku lub
kilkunastu tygodni wykorzystywane s¹ najczêœciej pozaustrojowe protezy pulsacyjne
o zminimalizowanej powierzchni kontaktu krwi z biomateria³em i niskim ryzyku wykrzepiania
w przed³u¿onym czasie pracy. Membranowe pompy wspomagania serca, popularnie nazywane
„sztucznymi komorami”, mog¹ bezpiecznie wspomagaæ serce przez okres od kilku dni do kilkunastu
miesiêcy. Aktualnie na œwiecie dostêpnych klinicznie jest szeœæ protez tego typu: dwie
amerykañskie: Thoratec i Abiomed, dwie niemieckie: EXCOR i Medos, jedna japoñska - Toyobo
i polska POLVAD.
Do d³ugoterminowego wspomagania serca, przez okres kilkunastu miesiêcy lub kilku lat,
bezwzglêdnie niezbêdna jest bezpieczna i komfortowa dla pacjenta mo¿liwoœæ wspomagania serca
w domu. Taki komfort zapewniaj¹ czêœciowo wszczepialne protezy. W ich przypadku implantacja do
cia³a chorego pompy wymuszaj¹cej przep³yw krwi zmniejsza ryzyko infekcji lub nag³ego
krwawienia wystêpuj¹ce w pompach pozaustrojowych. Pierwsz¹ generacj¹ pomp wszczepialnych
by³y elektromechaniczne pompy pulsacyjne, z dwoma czo³owymi konstrukcjami amerykañskimi:
Novacor i HeartMate. Wprowadzi³y one na prze³omie roku 2000 mechaniczne wspomaganie serca
do bezpiecznego i skutecznego leczenia w domu chorego. Postêp konstrukcyjny i technologiczny
biomateria³ów pozwoli³ na wprowadzenie do stosowania klinicznego pomp drugiej generacji
- wszczepialnych pomp wirowych. Ich zdecydowan¹ zalet¹ s¹ ma³e gabaryty i wysoka sprawnoœæ.
Dziêki niewielkim rozmiarom mo¿na je wszczepiaæ bezpoœrednio do klatki piersiowej, skracaj¹c
drogê nap³ywu krwi do pompy oraz eliminuj¹c potrzebê otwierania dla protezy dodatkowej
przestrzeni pod przepon¹ chorego. Konstrukcje protez drugiej generacji to pompy wirowe osiowe,
o ³o¿yskowanych wirnikach. Liderami s¹ konstrukcje amerykañskie: Micromed, Jarvik 2000,
Thoratec II. Niemiecka konstrukcja pompy INCOR jest pierwszym tego typu rozwi¹zaniem
z wirnikiem lewituj¹cym w polu magnetycznym. Pompy tego typu stosowane s¹ do wspomagania
serca przez okres 4-5 lat, a wiod¹ce rozwi¹zania wprowadzane s¹ jako propozycja ostatecznego
leczenia chorych. Jednak bardzo powa¿n¹ wad¹, limituj¹c¹ czas i bezpieczeñstwo stosowania tych
protez jest ryzyko wykrzepiania krwi i wytwarzania mikrozatorów w rejonie ³o¿yskowania wirnika.
Do permanentnego wspomagania serca, traktowanego jako alternatywa dla leczenia
transplantacj¹ serca, konieczne jest wykorzystanie wszczepialnych protez o niskim ryzyku
wykrzepiania krwi w pracy d³ugoterminowej. Walory takie maj¹ spe³niæ protezy III generacji
wszczepialne pompy wirowe o wirnikach wolnych od
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³o¿ysk, a lewituj¹cych ca³kowicie w polu magnetycznym i hydrodynamicznym. Aktualnie
w pilota¿owych badaniach klinicznych jest kilka pomp odœrodkowych tego typu: australijski
Ventrassist; amerykañsko-australijska HeartWare i japoñska DuraHeart. Wstêpne wyniki
kliniczne potwierdzaj¹ istotne ograniczenie trombogennoœci tych protez. Jednak nieznane s¹
jeszcze ograniczenia czasu ich bezpiecznej pracy.

Alternatyw¹ zastêpuj¹c¹ ca³kowicie niewydolne serce pacjenta ma byæ ca³kowicie
wszczepialne sztuczne serce. Pierwsze opracowane w USA rozwi¹zanie tego typu - pulsacyjna
napêdzana elektrohydraulicznie pe³na proteza serca - od kilku lat eksperymentalnie
testowane jest klinicznie. Poziom skomplikowania i kompaktowoœæ tej protezy, wykonanej
w ca³oœci z tworzywa sztucznego, nie rokuje jednak szybkiego osi¹gniêcia bezterminowej
pracy. Swoist¹ nowoœæ w tej dziedzinie zapowiadaj¹ badacze francuscy, którzy pracuj¹
równie¿ nad kompaktow¹ pe³n¹ protez¹ serca, lecz zamierzaj¹ pokryæ jej powierzchniê
kontaktu z krwi¹ b³on¹ biologiczn¹. Pierwsze próby wszczepienia takiej protezy zapowiadane
s¹ za kilka lat.

W Polsce mechaniczne wspomaganie serca wykorzystywane jest w dwóch obszarach leczenia
niewydolnoœci serca:
- pozaustrojowe ³o¿yskowane pompy odœrodkowe do krótkoterminowego wspomagania
serca w ostrej pooperacyjnej niewydolnoœci serca i w pozaustrojowym wspomaganiu
oddychania metod¹ ECMO oraz
- pozaustrojowe pulsacyjne komory wspomagania serca systemu POLCAS, stosowane
w przed³u¿onym wspomaganiu serca do kilku miesiêcy, jako pomost do regeneracji lub
transplantacji serca.
System POLCAS zainstalowany jest w szeœciu oœrodkach kardiochirurgicznych naszego kraju,
w tym w trzech placówkach doœwiadczonych ju¿ w wykorzystaniu tej metody: II Klinice
Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie (bêd¹cym bezwzglêdnym liderem
w aplikacjach polskich protez serca), w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
w Œl¹skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu
Medycznego w Gdañsku. System wykorzystany zosta³ w leczeniu ponad 200 chorych.
Najd³u¿sze wspomaganie lewej komory serca zakoñczone skutecznym wyleczeniem serca
w przebiegu kardiomiopatii pozapalnej trwa³o piêæ miesiêcy. Najd³u¿szy pomost do
transplantacji serca, uwieñczony przeszczepem, z dobrym, odleg³ym rezultatem, trwa³ szeœæ
miesiêcy. W okresie od 2005 do 2008 roku trzy wymienione oœrodki wykona³y ³¹cznie 46
aplikacji mechanicznego wspomagania serca osi¹gaj¹c globaln¹ skutecznoœæ wspomagania
na poziomie powy¿ej 80%. Coraz czêœciej stosowane jest d³ugoterminowe wspomaganie
lewej komory serca, jako terapia zmierzaj¹ca do regeneracji niewydolnego serca
z alternatyw¹ przeszczepu w przypadku nieskutecznego leczenia farmakologicznego. Coraz
czêœciej te¿ we wspomnianych klinikach wspomaganych jest jednoczeœnie dwóch lub trzech
chorych. Wzrasta równie¿ potrzeba wykorzystywania mechanicznego wspomagania serca
w leczeniu m³odych pacjentów, w tym dzieci. Doœwiadczenia kliniczne polskiej kardiochirurgii
w dziedzinie mechanicznego wspomagania serca, zdobyte dziêki rodzimemu systemowi
POLCAS, przygotowa³y j¹ do wdro¿enia innowacyjnych metod d³ugoterminowego leczenia
niewydolnoœci serca protezami wszczepialnymi. Potrzeby takiego leczenia s¹ bardzo pilne,
szczególnie wobec spadaj¹cej liczby przeszczepów na skutek deficytu dawców serca. Pozycja
polskiej nauki w dziedzinie badañ nad protezami serca i program „Polskie Sztuczne Serce”
stwarzaj¹ realne mo¿liwoœci przysz³ego wdro¿enia nowych technologii protez dla leczenia
niewydolnoœci serca w Polsce.
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Technologie urz¹dzeñ i aparatury medycznej nale¿¹ do najbardziej zaawansowanych. Protezy serca i urz¹dzenia mechanicznego
wspomagania serca stanowi¹ unikatow¹ niszow¹ dziedzinê technologii medycznych. Potrzeby wykorzystania mechanicznych
protez serca jako czasowego wsparcia lub zast¹pienia niewydolnego serca w trakcie jego leczenia s¹ bardzo du¿e. Szacunki
przeprowadzone przez wiod¹cych amerykañskich producentów systemów wspomagania serca wskazuj¹, ¿e odbiorcami
najbardziej zaawansowanych technologicznie permanentnych protez serca mog³oby byæ na œwiecie ponad 100 tysiêcy chorych,
którym sztuczne serce s³u¿y³oby jako alternatywa dla transplantacji serca. Kilkakrotnie wiêksza liczba pacjentów mog³aby
korzystaæ z doraŸnego wspomagania serca przez kilka lub kilkanaœcie tygodni czy te¿ wspomagania d³ugoterminowego przez okres
kilku lub kilkunastu miesiêcy. Aktualnie protezy serca i urz¹dzenia mechanicznego wspomagania serca wykorzystywane s¹ ³¹cznie
w kilku tysi¹cach przypadków rocznie a liczba ich aplikacji z roku na rok dynamicznie roœnie. Œwiatowy rynek producentów
urz¹dzeñ mechanicznego wspomagania serca skupiony jest wokó³ czterech wiod¹cych firm z krajów wysokorozwiniêtych: dwóch
korporacji amerykañskich Thorathec i Abiomed oraz kanadyjskiej WorldHeart i niemieckiej Berlin AG. Ka¿dy z tych producentów
oferuje gamê protez serca pozwalaj¹c¹ wybraæ urz¹dzenie odpowiednie do potrzeb klinicznych pozaustrojowe lub wszczepialne
do wspomagania czasowego lub d³ugoterminowego. Równolegle, w okresie ostatnich kilku lat, obserwowany jest rozwój ma³ych
firm wprowadzaj¹cych na rynek pojedyncze protezy serca opracowane na bazie najnowoczeœniejszych technologii
konstrukcyjnych i materia³owych. S¹ to na przyk³ad: australijskie Ventracor, HearWare oraz japoñskie THERUMO oferuj¹ce
miniaturowe wszczepialne pompy wirowe z wirnikami lewituj¹cymi w polu magnetycznym a tak¿e w³oska BestHeart produkuj¹ca
ma³¹ wszczepialn¹ pulsacyjn¹ pompê wspomagania lewej komory serca.

Polska, dziêki wieloletnim pracom
badawczym i wdro¿eniowym
prowadzonym przez Fundacjê Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu, lokuje siê
w grupie liderów europejskich. Polski
system wspomagania serca POLCAS
produkowany jest przez wysokotechnologiczn¹ spó³kê „Intra-Cordis”, któr¹
w roku 1998 Fundacja za³o¿y³a jako
zaplecze wdro¿eniowo-produkcyjne dla
prac badawczych w dziedzinie protez
serca. Aktualnie firma ta produkuje system
POLCAS i zabezpiecza w pozaustrojowe
komory wspomagania serca POLVAD oraz
sterowniki POLPDU-401 dla tych protez
szeœæ oœrodków kardiochirurgicznych
w Polsce: w Warszawie, Zabrzu, Gdañsku,
Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie. Rocznie
w naszym kraju wykonuje siê kilkanaœcie
aplikacji tego systemu.
Ponadto, „Intra-Cordis” realizuje prace
wdro¿eniowe i uruchomieniowe modeli
i prototypów w zakresie badañ nad
nowymi konstrukcjami protez serca,
prowadzonymi przez Pracowniê
Sztucznego Serca Fundacji z Zabrza.
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G³ównym partnerem technologicznym spó³ki
„Intra-Cordis” jest „PLASTMED” sp. z o.o.,
wysoko specjalistyczna firma specjalizuj¹ca siê
w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych dla kardiochirurgii. Za³o¿ona
w roku 1990, zajmuje siê opracowywaniem
technologii i oprzyrz¹dowania do wytwarzania
wyrobów z biozgodnych termoplastycznych
polimerów i stanowi zaplecze technologiczne
produkcji protez serca.
Firm we w³asnym zakresie opracowuje
konstrukcje oprzyrz¹dowania i urz¹dzeñ
technologicznych oraz programy steruj¹ce
procesami wytwarzania. Produkuje elementy
i podzespo³y oraz montuje kompletne komory
wspomagania serca POLVAD-MEV i stela¿e do
biologicznych zastawek serca.
Partnerem „Intra-Cordis” w obszarze produkcji urz¹dzeñ napêdowych protez serca jest od kilku lat firma „PERFEKT Sobierajski”
specjalistyczny projektant i producent elementów i obudów z tworzyw sztucznych. Przedsiêbiorstwo to prowadzi prace
projektowe, szybkiego prototypowania i wytwarzania elementów i obudów poliestrowych dla medycyny, analityki biomedycznej,
motoryzacji, przemys³u jachtowego, miernictwa i sztuki. Opracowa³o i uruchomi³o oryginalne technologie szybkiego
prototypowania oraz precyzyjnego wtrysku du¿ych obiektów z poliestru. Dla potrzeb polskich protez serca, opracowa³o i wdro¿y³o
dwa modele kompletnej obudowy przewoŸnych sterowników pneumatycznych protez serca POLPDU.

Powstaj¹ca w programie rodzina protez serca umo¿liwi rozwój w Polsce unikatowej w skali œwiatowej bran¿y wysoko specjalistycznych firm technologicznych produkcji protez serca. Opracowywane w programie technologie in¿ynierii
zaawansowanych biomateria³ów, metrologii sygna³ów biologicznych, przetwarzania i transmisji danych medycznych oraz
modelowania numerycznego i automatyzacji procesów nadzoru pracy protez serca bêd¹ stymulowa³y rozwój nowych technologii
i produktów w bran¿y producentów urz¹dzeñ medycznych, oprogramowania dla urz¹dzeñ medycznych oraz zaawansowanych
technologicznie wyrobów z biomateria³ów. Rezultaty programu z zakresu technologii opracowanych dla konstrukcji protez serca,
z pewnoœci¹ bêd¹ mieæ wp³yw na postêp technologiczny w obszarach innych urz¹dzeñ i wyrobów medycznych, a tak¿e
w dziedzinach nie zwi¹zanych z medycyn¹.

22

Czym siê koñczy rok 2008

Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” ustanowiony
zosta³ uchwa³¹ Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku.
Og³oszone z koñcem roku 2007 pierwsze konkursy na
realizacjê zadañ badawczych i wdro¿eniowych wy³oni³y
wykonawców wszystkich zadañ w dwóch
przedsiêwziêciach badawczych: „Opracowanie
technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni
i bioin¿ynierii dla potrzeb protez serca - P01” i
„Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów protez
serca - P03. W przedsiêwziêciu P02 „Opracowanie
technologii metrologicznych, informatycznych i
teleinformatycznych dla potrzeb protez serca” wy³oniono
wykonawców trzech zadañ. Wybrano równie¿ wykonawcê
pierwszego zadania wdro¿eniowego programu.

Realizacja przedsiêwziêæ P01- P03 zainicjowana zosta³a umowami podpisanymi na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2008
roku pomiêdzy Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju oraz Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii jako koordynatorem
programu oraz pomiêdzy koordynatorem a wykonawcami poszczególnych zadañ. Tak wiêc faktyczne rozpoczêcie czêœci
badawczej programu, zwi¹zane z opracowaniem technologii i konstrukcji klinicznych protez serca, by³o jednym
z najwa¿niejszych zdarzeñ minionego roku. Dynamicznie rozpoczête prace owocuj¹: opracowywaniem technologii
nowego oryginalnego elastomeru dla konstrukcji protez serca, technologii modyfikacji powierzchni kontaktu z krwi¹
protez i pomiarów parametrów biologicznych oraz modelu wszczepialnej pulsacyjnej komory wspomagania serca.
Szczegó³owe rezultaty realizacji zadañ w pierwszym okresie prac programu poznamy na pocz¹tku roku 2009.
Rok 2008 zapisa³ siê równie¿ realizacj¹ pierwszego zadania wdro¿eniowego programu: pt. „Wprowadzenie do
stosowania klinicznego zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca”, czyli klasycznego
pozaustrojowego systemu wspomagania serca POLCAS oraz zmodernizowanych komór POLVAD i modelu
zmodernizowanego sterownika POLPDU-402. £¹cznie, w roku 2008 wykonano w ramach programu 9 implantacji
mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS u pacjentów w wieku od 14 do 47 lat. W piêciu przypadkach
zastosowano wspomaganie u chorych z kardiomiopati¹ pozapaln¹, w dwóch - z kardiomiopati¹ rozstrzeniowi.
Odnotowano równie¿ jeden przypadek wspomagania w kardiomiopatii popo³ogowej i jeden w kardiomiopatii
pooperacyjnej. W piêciu przypadkach zastosowano protezê do wspomagania tylko lewej komory serca pacjenta a
w czterech - wykonano pe³ne dwukomorowe wspomaganie serca. Najd³u¿szy czas wspomagania serca wynosi³
6 miesiêcy i zakoñczy³ siê pe³n¹ regeneracj¹ serca. Dwudziestotrzyletni pacjent z wyleczonym sercem wróci³ do domu
i po ponad pó³ roku obserwacji nie ma cech nawrotu choroby i niewydolnoœci serca. W ca³ej grupie chorych w dwóch
przypadkach wspomaganie zakoñczy³o siê regeneracj¹ serca i wyszczepieniem wspomagania (22 % wspomaganych)
u trzech pacjentów wspomagania zakoñczy³y siê skutecznym pomostem do transplantacji serca (33% wspomaganych),
trzech pacjentów nadal korzysta ze wspomagania (wszyscy przez okres ponad miesi¹ca). Tylko w jednym przypadku nie
uda³o siê skutecznie doprowadziæ do celu leczenia - pacjent zmar³ w 100 dobê wspomagania. Zatem ogólna
skutecznoœæ wspomagania serca systemem POLCAS w leczeniu przewlek³ej niewydolnoœci serca w roku 2008 wynios³a
blisko 90%, co oznacza kolejny wzrost skutecznoœci stosowania polskiego systemu dorównuj¹cej najlepszym wynikom
œwiatowym. W drugim pó³roczu roku 2008 u 2 chorych wszczepione zosta³y zmodernizowane komory POLVAD
systemu POLCAS. Chorzy wspomagani s¹ z dobrym rezultatem do chwili obecnej. Wstêpne obserwacje stosowania
zmodernizowanego systemu POLCAS wskazuj¹ na bardzo dobre walory wprowadzanych nowych rozwi¹zañ.
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Szanowni Pañstwo,
Oddajemy w Pañstwa rêce pierwszy numer biuletynu programu „Polskie Sztuczne Serce.” Jest on dedykowany
prezentacji tego unikatowego na skalê europejsk¹ przedsiêwziêcia przedstawia ambitne plany i specjalistyczne
zespo³y badawcze, które w³¹czy³y siê w jego realizacjê.
W kolejnym numerze biuletynu przedstawimy Pañstwu rezultaty pierwszych miesiêcy realizacji programu w roku 2009.
Jesteœmy przekonani ¿e bêdziemy mogli Pañstwa informowaæ o szybkim postêpie w opracowaniu innowacyjnych
technologii i konstrukcji polskich protez serca, które nale¿¹ ju¿ teraz do elitarnej grupy œwiatowych liderów w tej
dziedzinie.
Pragniemy aby biuletyn stanowi³ równie¿ forum prezentacji osi¹gniêæ wykonawców programu. Jesteœmy przekonani ¿e
kierownicy zadañ zaprezentuj¹ Pañstwu interesuj¹ce szczegó³y powstaj¹cych nowych technologii i konstrukcji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wykonawców i osoby wspó³dzia³aj¹ce w realizacji programu do czynnego
wspó³tworzenia biuletynu programu.
Wszystkie osoby zainteresowane postêpem w opracowaniu polskich protez serca zapraszamy do systematycznej
lektury biuletynu.
Koordynator programu
i
Redakcja Biuletynu
Zabrze grudzieñ 2008
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