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OPROGRAMOWANIE
POMOC TECHNICZNA

ANALIZY NUMERYCZNE
DORADZTWO, SZKOLENIA

ANSYS to  obecnie  najbardz ie j  zaawansowane 

i wszechstronne na rynku narzêdzie do symulacji 

problemów in¿ynierskich przy zastosowaniu metody 

elementów skoñczonych (MES).  

Obejmuje swoim dzia³aniem analizy strukturalne, 

termiczne,  modalne,  harmoniczne,  spektralne,  

zmêczeniowe, kinematyczno-dynamiczne.  Specjalizowane 

modu³y pozwalaj¹ równie¿ na symulacje zjawisk 

przep³ywowych, transportu ciep³a, reakcji chemicznych, 

spalania, przemian fazowych jak równie¿ na symulacje 

ekslozji, wybuchów, zderzeñ, etc.  Wiêcej informacji na 

stronie przedstawiciela firmy ANSYS Inc. w Polsce: 

www.mesco.com.pl                      

Jesteœmy dystrybutorem wiod¹cego na œwiecie oprogramowania firm: ANSYS 
Inc., nCode, Simcon, LSTC.
Do naszych klientów nale¿¹ wiod¹ce na polskim rynku firmy oraz wiêkszoœæ 
uczelni technicznych. Mamy równie¿ podpisan¹ umowê z Komitetem Badañ 
Naukowych.

Jako dystrybutor:
?   udzielamy pomocy technicznej,
?   prowadzimy szkolenia,
?   wdra¿amy oprogramowanie u klienta

Wykonujemy analizy numeryczne na zlecenie:
?   symulacje komputerowe metod¹ elementów skoñczonych 

  (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki,
  problemów nieliniowych, optymalizacji,

?   kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS),
?   symulacje przep³ywów
?   symulacje wtrysku tworzyw sztucznych
?   prace badawczo-rozwojowe,

Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie klienta.
Wspomagamy symulacje wykonywane przez naszych klientów.

Firma MESCO istnieje od 1994r.
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S³owo wstêpne

„Serce jest bogactwem, 
którego siê nie sprzedaje ani siê nie kupuje,

 ale które siê ofiarowuje” 

Szanowni Pañstwo,

Koordynator programu  
Jan Sarna

oraz

Redakcja biuletynu
Ma³gorzata Gonsior, Roman Kustosz, Artur Kapis

Gustaw Flaubert 

W niespe³na rok po uruchomieniu czêœci badawczej programu „Polskie Sztuczne Serce” oddajemy w Pañstwa rêce drugi 
numer biuletynu programu. W numerze pierwszym przedstawiliœmy g³ównych wykonawców programu i zapoznaliœmy 
Pañstwa  z ogólnymi za³o¿eniami, struktur¹ i celami programu „Polskie Sztuczne Serce” . 

Dzisiaj chcemy siê z Pañstwem podzieliæ pierwszymi rezultatami prac badawczych i wdro¿eniowych, które ca³y czas 
dynamicznie siê rozwijaj¹ w opisanych oœrodkach badawczych i klinicznych. 

Przedstawiamy Pañstwu tak¿e szerok¹ grupê wspó³wykonawców programu, którzy wspó³realizuj¹ prace badawcze                        
w zadaniach przedsiêwziêæ P01 i P03 programu. 

Serdecznie dziêkujemy pierwszym wykonawcom, którzy zgodzili siê zaprezentowaæ na ³amach naszego biuletynu swoje 
teksty, przedstawiaj¹ce ich sukcesy badawcze. 

Zapraszamy do lektury.

Zabrze, lipiec 2009
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K i m  b y ³  d l a  n a s  
prof. Zbigniew Religa….
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„Zbigniew Religa – cz³owiek z sercem w d³oni, cz³owiek ze sztucznym sercem w marzeniach”

Roman Kustosz                                                                                                                                                                                                                   
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Zbigniew Religa wizjoner, pasjonat i pionier kardiochirurgii, stworzy³ now¹ polsk¹ kardiochirurgiê w systemie amerykañskim. 
Jej wyznacznikiem sta³ siê pierwszy udany przeszczep serca wykonany w 1985 roku w Zabrzu oraz rzesza kardiochirurgów – jego 
uczniów i wspó³pracowników, buduj¹cych dalej jego misjê w aktualnie kierowanych przez siebie placówkach w kraju: profesorowie 
Andrzej Bochenek i Stanis³aw Woœ, stoj¹cy na czele dwóch klinik kardiochirurgii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach-Ochojcu, profesor Marian Zembala – kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz dyrektor Œl¹skiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu,  profesor Jacek Moll – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej w Centrum Zdrowia Matki Polki 
w £odzi, profesor Janusz Skalski – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Prokocimiu, 
profesor Micha³ Wojtalik kieruj¹cy Klinik¹ Kardiochirurgii Dzieciêcej w Poznaniu, dr Tadeusz Gburek kieruj¹cy oddzia³em 
kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im Papie¿a Jana Paw³a II w Zamoœciu, dr Jacek Kaperczak 
kieruj¹cy oddzia³em kardiochirurgii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, dr Piotr ¯elazny ordynuj¹cy oddzia³em 
kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz wielu innych.

Marzeniem-osi¹ misji Profesora przez ca³e jego kardiochirurgiczne ¿ycie by³o stworzenie polskiego sztucznego serca. Z ide¹ 
mechanicznego wspomagania serca Profesor zetkn¹³ siê u pioniera tej dziedziny, profesora Adriana Kantrowitza, kiedy sta¿uj¹c 
jako senior rezydent w Sinai Hospital w Detroit,  prowadzi³ chorych w badaniach klinicznych wynalezionego przez profesora 
Kantrowitza balonu wewn¹trzaortalnego. Dzisiaj urz¹dzenie to jest najpowszechniej stosowanym w kardiologii mechanicznym 
wspomaganiem serca.

Polska droga Profesora do sztucznego serca rozpoczê³a siê ju¿ na prze³omie 1982 i 1983 roku, kiedy wraz z profesorem Mariuszem 
Stopczykiem prowadzili pierwsze prace doœwiadczalne w zwierzêtarni Instytutu Reumatologii w Warszawie. Prawdziwej dynamiki 
nabra³a w Zabrzu. Uruchomienie przeszczepiania serca spowodowa³o piln¹ potrzebê posiadania narzêdzia dla ratowania biorców 
umieraj¹cych w niewydolnoœci serca, a sukcesy transplantacji w Zabrzu wzbudzi³y zainteresowanie oœrodków pracuj¹cych nad 
technologiami protez serca na œwiecie. Niestety, wspó³praca z placówkami zachodnimi by³a nierealna ze wzglêdów finansowych. 
Profesor podj¹³ wiêc wspó³pracê z Jaromirem Vasku, wybitnym profesorem fizjologii Uniwersytetu Purkiniego w Brnie (wówczas 
Czechos³owacja), który z opracowanym przez jego zespó³ pneumatycznym sztucznym sercem odnotowa³ w prowadzonej przez 
siebie zwierzêtarni rekord œwiata prze¿ycia ciel¹t. Zwierzê ze sztucznym sercem BRNO-TAH ¿y³o ponad pó³tora roku. W klinice 
kardiochirurgii w Zabrzu Profesor utworzy³ Pracowniê Sztucznego Serca, której pierwszym zadaniem by³o przygotowanie 
techniczne i logistyczne eksperymentalnego wszczepiania czeskich protez. We wspó³pracy z zespo³em zabrzañskiego OBREAM-u 
zosta³y opracowane i wytworzone dwa sterowniki kliniczne dla czeskich protez serca. Protezy z Brna czterokrotnie zosta³y 
wszczepione pacjentom z Polski. Jednak ich systematyczne stosowanie kliniczne okaza³o siê niemo¿liwe – ze wzglêdu na stale 
laboratoryjny poziom wdro¿enia czeskiego projektu. Podobnie nie powiod³o siê wprowadzenie do stosowania klinicznego 
w Zabrzu rosyjskiego sztucznego serca POISK, opracowanego w Instytucie Transplantologii w Moskwie. Rosyjska proteza – 
podobnie jak czeska czterokrotnie wszczepiana polskim pacjentom – by³a wytwarzana na skalê laboratoryjn¹ i nie by³a dostêpna na 
¿¹danie dla ratowania chorych. 

„Ludzie ³¹cz¹ moje nazwisko z pierwsz¹ transplantacj¹ serca w Polsce. Ale wiem, ¿e gdybym ja nie spróbowa³, 
to mo¿e cztery, a mo¿e piêæ lat póŸniej inni zrobiliby tê operacjê. Jestem natomiast przekonany, ¿e nikt nie 

1zaj¹³by siê stworzeniem polskiego sztucznego serca”.

Zbigniew Religa
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Pamiêtam pewien pi¹tek – który Profesor równie¿ wspomina w ksi¹¿ce Jana Osieckiego – kiedy potrzebowaliœmy sztucznego serca 
dla wspomagania umieraj¹cego m³odego pacjenta. Profesor jak zwykle kaza³ mi skontaktowaæ siê z Brnem i przywieŸæ sztuczne 
serce. Ale Czesi odpowiedzieli, ¿e nie maj¹ aktualnie ¿adnej gotowej i sterylnej protezy, a ponadto jest pi¹tek i wybieraj¹ siê na 
sympozjum naukowe, wiêc nie s¹ w stanie pomóc. Pacjent musia³ umrzeæ. Wówczas Profesor Religa podj¹³ decyzjê realizacji 
swojego marzenia – i zada³ pamiêtne dla mnie do dziœ pytanie: „Czy myœlisz, ¿e mo¿emy zrobiæ polskie sztuczne serce?” - 
odpowiedŸ by³a jedna: ROBIMY! Potem by³o spotkanie w Komitecie Postêpu Naukowego i Wdro¿eñ, na którym przedstawiliœmy 
projekt opracowania polskiego pneumatycznego sztucznego serca. Zaczê³y siê lata ¿mudnej pracy dla realizacji tej ambitnej wizji. 
Pierwsze pozaustrojowe komory POLVAD Profesor wszczepi³ w Klinice w Zabrzu w 1995 roku. Pe³ne pneumatyczne sztuczne serce 
POLTAH wszczepi³ po raz pierwszy dla ratowania ¿ycia swego przyjaciela, profesora medycyny, który pracowa³ z nim nad 
okie³znaniem odrzucania przeszczepionego serca, a sam z niewydolnoœci¹ serca, umieraj¹cy, zosta³ przetransportowany do naszej 
kliniki z zagranicy. Kolejnych piêæ lat zajê³o zdobywanie w³asnych doœwiadczeñ w stosowaniu wspomagania serca w leczeniu 
krytycznej niewydolnoœci serca, gromadzonych podczas eksperymentalnych aplikacji w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu. 
Pocz¹wszy od roku 1999 wspomaganie serca komorami POLVAD rozpoczê³o epokê dynamicznego postêpu skutecznoœci leczenia, 
budowan¹ g³ównie doœwiadczeniem Instytutu Kardiologii w Warszawie, do którego Profesor „przeszczepi³” tê metodê, obejmuj¹c 
kierownictwo tej placówki. W œlad za Instytutem posz³y kliniki kardiochirurgii Œl¹skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
i Uniwersytetu Medycznego w Gdañsku, dok³adaj¹c w³asne du¿e osi¹gniêcia. W Zabrzu, po raz pierwszy z powodzeniem, 
zastosowano izolowane wspomaganie lewej komory serca, tak zwany LVAD, doprowadzaj¹c serce 23-letniego pacjenta – po 
szeœciu miesi¹cach wspomagania – do regeneracji. W Gdañsku pêtla historii w pewien sposób siê zatoczy³a – wspomaganie 
przyczyni³o siê do wykonania pierwszej transplantacji serca w tym oœrodku; pacjent ¿yje do dziœ. W symboliczny sposób pêtlê tê 
spina Grzegorz Religa, syn Profesora, który wspomaga³ zespó³ z Gdañska w pierwszym przeszczepie serca jako transplantolog i szef 
zespo³u wspomagania serca Instytutu Kardiologii w Warszawie. Do dnia dzisiejszego polskie komory wspomagania serca ratowa³y 
¿ycie 209 chorych. Aktualnie ponad 80 proc. chorych jest skutecznie leczonych dziêki komorom, bêd¹c wspomaganymi do 
regeneracji serca lub jego przeszczepu przez okres od 5 do 8 miesiêcy. 

Polski system pozaustrojowego wspomagania serca POLCAS jest aktualnie jednym z szeœciu takich systemów stosowanych 
klinicznie na œwiecie: dwóch amerykañskich, dwóch niemieckich i japoñskiego. Rezultaty jego stosowania s¹ identyczne 
z najlepszymi œwiatowymi. Doœwiadczenie i dorobek badawczy lokuje Polskê wœród kilku krajów lideruj¹cych w badaniach w tej 
dziedzinie. To rozpala³o marzenia Profesora, a z nim nas – ludzi, których zaprosi³, by ¿yæ t¹ sam¹ pasj¹ – do dalszych celów: 
opracowania protez wszczepialnych do cia³a pacjenta, przeznaczonych do d³ugoterminowego i permanentnego stosowania.

1 ”Zbigniew Religa. Cz³owiek z sercem w d³oni.” Jan Osiecki

 „Czêœæ osób uwa¿a³a,  ¿e jestem idiot¹, bo rzucam siê na rzecz, która ich zdaniem by³a niewykonalna 
w polskich warunkach. Ale powtarzam, warto by³o walczyæ. Warto by³o pokonywaæ te trudnoœci 
techniczne…  Gdybym nie walczy³ o stworzenie tego urz¹dzenia, dziœ kilkaset osób ju¿ by nie ¿y³o, bo nie 

1by³oby sztucznych komór, które uratowa³y im ¿ycie i zdrowie”.

Zbigniew Religa 

K i m  b y ³  d l a  n a s  
prof. Zbigniew Religa….
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Od koordynatora programu „Polskie Sztuczne Serce” 

Z satysfakcj¹ odnotowujemy pozytywne opinie na temat sprawozdañ Koordynatora z realizacji zadañ badawczych oraz 
wdro¿eniowych w roku 2008.

Sprawozdania, obejmuj¹ce czêœæ merytoryczn¹ oraz finansow¹, by³y przedmiotem ocen dokonywanych przez Radê 
Programu, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju oraz Zespó³ Specjalistyczny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Pragniemy w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim Wykonawcom zadañ badawczych oraz klinikom kardiochirurgicznym, nie 
tylko za wysi³ek wk³adany w realizacjê Programu, ale równie¿ za terminowe sporz¹dzanie sprawozdañ i ich wysok¹ jakoœæ.

Jednak¿e pe³nienie funkcji Koordynatora w naszym rozumieniu nie ogranicza siê do nadzoru nad realizacj¹ zadañ Programu. 
Bior¹c pod uwagê charakter programu, a w szczególnoœci fakt, i¿ jego rezultaty, dedykowane zastosowaniom klinicznym, 
maj¹ podnosiæ skutecznoœæ leczenia chorób serca, przyk³adamy du¿¹ wagê do ci¹g³ego monitorowania œwiatowych 
postêpów w stosowaniu w medycynie  innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych, a w szczególnoœci protez serca. 

Efektem prowadzonych przez Koordynatora analiz w tym obszarze oraz odpowiedzi¹ na postulaty œrodowiska 
kardiochirurgów polskich jest uruchomienie miêdzynarodowego projektu badawczo-wdro¿eniowego dla wprowadzenia 
pomp wirowych w leczeniu krytycznej niewydolnoœci serca.W wyniku procedur konkursowych wy³oniono placówkê kliniczn¹ – 
Œl¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która wraz z Instytutem Kardiologii w Warszawie oraz oœrodkiem 
kardiochirurgicznym w Oslo podejmie siê pionierskiego zadania wdro¿enia do polskiej praktyki klinicznej leczenia chorób 
serca z wykorzystaniem pomp wirowych.

Jesteœmy otwarci na wszelkie sugestie œrodowisk naukowych i medycznych w zakresie wprowadzania do Programu 
modyfikacji, które w sposób istotny mog¹ wp³ywaæ na  osi¹gniêcie jego celów.

Do wa¿nych wydarzeñ minionego pó³rocza nale¿y bez w¹tpienia marcowe posiedzenie Rady Programu, na którym 
jednog³oœnie podjêto uchwa³ê pozytywnie opiniuj¹c¹ zmiany harmonogramu programu „Polskie Sztuczne Serce” . Projekt 
nowego harmonogramu, który wraz z uzasadnieniem zosta³ z³o¿ony przez Koordynatora, zak³ada wyd³u¿enie czêœci 
wdro¿eniowej do roku 2012, co zapewnia mo¿liwoœæ wdro¿enia w praktyce klinicznej efektów uzyskanych w zadaniach 
badawczych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ kwota œrodków bud¿etowych na realizacjê zadañ programu nie ulega zmianie i wynosi 
30 milionów z³otych.

Z przyjemnoœci¹ informujemy o podpisaniu z Politechnik¹ Warszawsk¹ Umowy na realizacjê zadañ badawczych 
przedsiêwziêcia P02: 

System automatyzacji sterowania i nadzoru pracy pozaustrojowej protezy serca.
System automatycznego sterowania i nadzoru pracy czêœciowo wszczepialnej protezy serca
System sterowania i zdalnego monitorowania pracy wszczepialnej protezy serca.

Kierownikiem projektu jest profesor Krzysztof Janiszowski, którego sylwetkê zaprezentujemy w kolejnym numerze biuletynu.
Wraz z podpisaniem Umowy, czêœæ badawcza programu zosta³a uruchomiona w pe³nym zakresie.

Koordynator Programu dr Jan Sarna



W poprzednim numerze naszego biuletynu przedstawiliœmy wszystkich g³ównych wykonawców programu „Polskie Sztuczne 
Serce”. Stworzenie rodziny polskich protez serca to praca wielu jednostek naukowych, w tym tak¿e wspó³wykonawców 
poszczególnych zadañ programu. Dlatego w tym numerze biuletynu przedstawiamy Pañstwu wspó³wykonawców i ich udzia³ 
w pracach programu.

     Profesor Stanis³aw Mitura

Kierownikiem zadania realizowanego przez Instytut In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej jest profesor Stanis³aw Mitura, 
zastêpca dyrektora Instytutu ds. naukowych oraz kierownik Zak³adu In¿ynierii Biomedycznej. 

W 1974 roku, po ukoñczeniu Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego, Stanis³aw Mitura uzyska³ dyplom 
magistra fizyki doœwiadczalnej ze specjalnoœci¹ fizyki cia³a sta³ego i rozpocz¹³ pracê na Politechnice £ódzkiej jako fizyk, a od 1976 
roku jako asystent. W roku 1985 obroni³ pracê doktorsk¹, wyró¿nion¹ przez Radê Wydzia³u Mechanicznego oraz nagrodzon¹ przez 
ministra szkolnictwa wy¿szego. W 1993 roku uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego w dziedzinie in¿ynierii materia³owej na 
Wydziale In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej. W 2001 roku uzyska³ tytu³ profesora. 

Obszarem dzia³alnoœci badawczej prof. Stanis³awa Mitury jest synteza cienkich warstw  z wykorzystaniem procesów 
plazmochemicznych. Produktami syntezy s¹ wszystkie odmiany alotropowe wêgla oraz azotki: wêgla, boru i metali. Szczególnym 
materia³em, dominuj¹cym w prowadzonych przez niego badaniach naukowych, jest nanokrystaliczny diament, wytwarzany za 
pomoc¹ oryginalnej metody, której jest wspó³twórc¹. Wspó³pracuje z oœrodkami naukowymi z Polski, Ukrainy, Bia³orusi, Czech, 
Rosji, Kanady, W³och, Wielkiej Brytanii i Francji w dziedzinie zastosowañ ró¿nych odmian alotropowych wêgla w medycynie. 
Wspó³pracowa³ z £ódzkimi Zak³adami Aparatury Elektromedycznej FAMED, konsultuj¹c m.in. wdra¿anie wielowarstwowych 
pow³ok antyrefleksyjnych na lampy chirurgiczne. Obecnie nadzoruje wdro¿enie technologii syntezy warstw nanokrystalicznego 
diamentu na implanty medyczne. 

Prof. Stanis³aw Mitura aktywnie uczestniczy w pracach i dzia³alnoœci sekcji komitetów i komisji PAN, towarzystw naukowych oraz 
redakcji wydawnictw (Journal of Wide Bandgap Materials, Tribologia, Journal of Superhard Materials, Journal of Achievements in 
Materials and Manufacturing Engineering, In¿ynieria Biomateria³ów - Engineering of Biomaterials, International Journal of 
Biomedical Engineering and Consumer Health Informatics). Jako wspó³autor technologii wytwarzania warstw nanokrystalicznego 
diamentu zosta³ nagrodzony m.in. z³otym medalem na targach innowacji w Pittsburgu (INPEX XIII, 1997), srebrnym medalem na 
targach innowacji oraz inwencji w Londynie (1997) oraz by³ nominowany do nagrody przewodnicz¹cego Komitetu Badañ 
Naukowych (POLON 1998). Spektakularnym osi¹gniêciem prof. Stanis³aw Mitury by³a autorska wystawa Nanocrystalline Diamond 
Coatings on Steel (Science Museum, Londyn, 1999–2001). 25 paŸdziernika 2006 roku prof. Stanis³aw Mitura zosta³ uhonorowany 
doktoratem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Czechy).

W programie „Polskie Sztuczne Serce” prof. Mitura prowadzi badania nad innowacyjnym wykorzystaniem technologii 
plazmochemicznego nanoszenia warstw w procesie wspomaganym strumieniem plazmy, wzbudzanym dwiema 
czêstotliwoœciami: mikrofalow¹ i radiow¹ (MW/RF PACVD). Technologia ta ma byæ wykorzystana do wytwarzania na biozgodnych 
termodegradowalnych polimerach pow³ok wêglowych o sterowanych w³aœciwoœciach struktury powierzchni, uzyskiwanych 
dziêki zmiennej zawartoœci faz wêglowych: grafitowej i diamentowej. Zespó³ prof. Mitury prowadzi ponadto badania nad 
zwiêkszeniem adhezji do poliuretanowego pod³o¿a warstw wytwarzanych metod¹ PACVD, dziêki wykorzystaniu wspomagaj¹cego 
rozpylania magnetronowego z autopolaryzacj¹ elektrod napiêciem wysokiej czêstotliwoœci (PACVD/RF-MS).

Wspó³wykonawcy Instytutu Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN w Krakowie – przedsiêwziêcie P01

Instytut In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej

6

Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Laboratorium In¿ynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej 

 dr in¿. Tomasz Ciach

Doktor Tomasz Ciach jest adiunktem na Wydziale In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W 1991 roku 
uzyska³ tytu³ magistra in¿ynierii chemicznej, studiuj¹c jednoczeœnie na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Warszawskiego 
(1989– 1992). W roku 1998 obroni³ z wyró¿nieniem na Politechnice Warszawskiej pracê doktorsk¹ z zakresu otrzymywania 
nanow³ókien i mikrow³ókien polimerowych do produkcji w³ókninowych materia³ów filtracyjnych do filtracji gazów i cieczy. 

Obecnie kieruje Laboratorium In¿ynierii Biomedycznej Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej PW, które zajmuje siê zagadnieniami 
praktycznymi zwi¹zanymi z medycyn¹, systemami podawania leków, materia³ami medycznymi i implantami. Jest autorem 
dwóch technologii wdro¿onych do produkcji: pokrywania stentów wieñcowych warstw¹ polimeru biodegradowalnego 
wydzielaj¹c¹ leki oraz pokrywania cewników moczowych biokompatybiln¹ warstw¹ hydro¿elow¹ o w³asnoœciach 
przeciwbólowych i przeciwbakteryjnych. Jest laureatem z³otego medalu na Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków 
Eureka'98 w Brukseli, nagrody specjalnej Stowarzyszenia Wynalazców Wêgierskich „Genius" oraz nagrody rektora 
Politechniki Warszawskiej za osi¹gniêcia naukowe. Od powrotu z pobytu na Uniwersytecie w Delft w Holandii (2000–2002) 
dr Ciach zajmuje siê systemami podawania leków, implantami medycznymi oraz in¿ynieri¹ biomedyczn¹. 

W programie „Polskie Sztuczne Serce” dr Ciach prowadzi badania nad opracowaniem technologii pokrywania protezy serca 
biodegradowaln¹ warstw¹ przeciwdzia³aj¹c¹ powstawaniu zakrzepów i obni¿aj¹c¹ adhezjê bia³ek. Badane s¹ dwie strategie 
otrzymania takiej warstwy – pokrycia superhydrofilowe i pokrycia superhydrofobowe. Pierwszy rodzaj pokrycia silnie wi¹¿e 
warstewkê wody na powierzchni biomateria³u, co zapobiega powierzchniowej aktywacji przep³ywaj¹cych p³ytek krwi 
i uk³adu krzepniêcia. Drugi rodzaj pokrycia ca³kowicie zapobiega zwil¿aniu pod³o¿a wod¹. Ponadto zespó³ dr. Ciacha pracuje 
nad polimerowymi warstwami uszczelniaj¹cymi œciany dakronowych graftów naczyniowych stosowanych w konstrukcji 
kaniul dla protez serca, dla wyeliminowania przeciekania krwi przez œciany protez. Pokrycia te wykorzystuj¹ polimery 
biodegradowalne, które podczas degradacji bêd¹ zastêpowane przez komórki œródb³onka pacjenta. Wszystkie prace 
prowadzone s¹ przez zespó³ studentów i doktorantów zatrudnionych w Laboratorium In¿ynierii Biomedycznej 
(www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl). 
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Centrum Polimerów i Materia³ów Wêglowych PAN w Zabrzu

Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN (do 2007 r. Centrum Chemii Polimerów PAN) jest jedyn¹ placówk¹ 
w strukturze Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi zintegrowane badania podstawowe w zakresie nauki o polimerach 
i materia³ach wêglowych. Centrum uzyska³o status Narodowego Centrum Doskona³oœci POLIMERY 2000+ oraz Europejskiego 
Centrum Doskona³oœci Biodegradowalnych Materia³ów Polimerowych dla Ochrony Zdrowia i Œrodowiska. Wspó³tworzy 
równie¿ interdyscyplinarn¹ sieæ naukow¹ Centrów Doskona³oœci BioMedTech Silesia, któr¹ koordynuje. Z inicjatywy Polskiej 
Akademii Nauk, Centrum w ramach prowadzonej wspó³pracy naukowej z europejskimi oœrodkami badawczymi uczestniczy 
w instytucjonalnej sieci wspó³pracy: Central and East European Polymer Network.

Wspó³wykonawc¹ zadañ obejmuj¹cych opracowanie technologii modyfikacji powierzchni polimerowych w pozaustrojowej 
protezie serca oraz technologii materia³owych dla modyfikacji biomateria³ów przewidzianych do permanentnego kontaktu 
z krwi¹ jest doc. dr hab. in¿. Marek Kowalczuk. Marek Kowalczuk pe³ni funkcjê dyrektora Centrum ds. rozwoju oraz kieruje 
Pracowni¹ Materia³ów Biodegradowalnych Centrum. Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ prowadzi jako profesor Instytutu Chemii 
i Ochrony Œrodowiska Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie.

         

   Docent Marek Kowalczuk

Marek Kowalczuk, absolwent Wydzia³u Chemicznego kierunku Chemia i Technologia Organiczna Politechniki Œl¹skiej 
w Gliwicach, jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie polimerów biodegradowalnych oraz technik spektrometrii mas. 
Doœwiadczenie naukowe zdobywa³ za granic¹ w Wielkiej Brytanii w Instytucie Korporacji Finnigan MAT Hemel Hempstead 
i w USA w Instytucie Korporacji Finnigan MAT Cincinatti, Ohio, we W³oszech na Uniwersytetach w Katanii, Sienie i Bolonii (jako 
fellow programu Marii Curie) oraz w Szwajcarii, Bazylea. Jest laureatem konkursu TECHNO Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
W Centrum Chemii Polimerów PAN pe³ni³ funkcjê sekretarza naukowego (1995–2002), a nastêpnie dyrektora Centrum 
(2002–2006). Kierowa³ lub koordynowa³ wiele projektów badawczych realizowanych zarówno przez Centrum, jak i Akademiê 
im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, które by³y finansowane w ramach programu EUREKA oraz Programów Ramowych Unii 
Europejskiej.  Bierze udzia³ w pracach kolegialnych organów naukowych. By³ przewodnicz¹cym Komisji Przewodów 
Doktorskich – Doctorate School in BIOmolecular Sciences (BIOS) Uniwersytetu w Pizie we W³oszech. Jest cz³onkiem Rady 
Naukowej Instytutu Chemii AJD w Czêstochowie, Centrum Biotechnologii (Politechnika Gliwice) i Rady Naukowej Centrum 
Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, European Society of 
Environmentally Degradable Polymers, Polymer Division of American Chemical Society i Bio/Environmentally Degradable 
Polymer Society, a tak¿e cz³onkiem kolegiów redakcyjnych czasopism Biomacromolecular Mass Spectrometry, Designed 
Monomers and Polymers i The Open Spectroscopy Journal. By³ prezydentem, a obecnie jest sekretarzem generalnym Central 
and East European Polymer Network. Od 1999 roku jest ekspertem ICS-UNIDO w zakresie polimerów biodegradowalnych. 

W programie Polskie Sztuczne Serce zespó³ pod kierunkiem docenta Kowalczuka prowadzi badania nad materia³ami 
polimerowymi zapewniaj¹cymi wysok¹ biozgodnoœæ pow³oki oraz obni¿aj¹cymi ryzyko wykrzepiania krwi. Prowadzone s¹ 
badania pow³ok z polimerów biodegradowalnych blokuj¹cych czasowo wykrzepianie krwi na wewnêtrznej powierzchni 
pozaustrojowej protezy serca oraz warstw uszczelniaj¹cych grafty naczyniowe w kaniuli wylotowej protezy serca.
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Katedra In¿ynierii Powierzchni I Analiz Materia³ów – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

    Profesor Jan Kusiñski 

Prof. dr hab. in¿. Jan Kusiñski w latach 1963–1969 studiowa³ na Wydziale Metalurgicznym AGH w Krakowie. Bezpoœrednio po 
ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê na Wydziale Metalurgicznym AGH. Pracê doktorsk¹ pt. „Wp³yw szybkoœci nagrzewania, 
czasu i temperatury  austenityzowania  na ujednorodnienie stali  N10E, £H15  i  NV" wykona³  pod  kierunkiem prof. dr.  hab. 
in¿. Karola  Przyby³owicza  i obroni³  z wyró¿nieniem w dniu 28 czerwca 1976 roku przed  Rad¹  Wydzia³u Metalurgicznego  
AGH.  W  roku 1977 praca  ta  zosta³a  wyró¿niona nagrod¹  ministra nauki i szkolnictwa  wy¿szego  III  stopnia.  Po obronie 
pracy doktorskiej, w 1976 roku, zosta³ zatrudniony na stanowisku adiunkta. W dniu 12.03.1990 roku na Wydziale Metalurgii 
i In¿ynierii Materia³owej AGH obroni³ pracê habilitacyjn¹ pt.: „Zmiany struktury i w³asnoœci mechanicznych stali pod 
wp³ywem obróbki laserowej", uzyskuj¹c stopieñ doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie in¿ynierii 
materia³owej. Z dniem 1.10.1994 roku rektor AGH mianowa³ go na stanowisko prof. nadzwyczajnego AGH. W latach 
1992–1994 by³ prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej AGH. 9 maja 2001 roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ mu tytu³ profesora nauk technicznych. Od 1.06.1998 do chwili obecnej pe³ni 
funkcjê kierownika Katedry In¿ynierii Powierzchni i Analiz Materia³ów WIMiIP AGH. Od roku 2003 pracuje na stanowisku 
profesora zwyczajnego AGH.
Zainteresowania naukowe prof. Jana Kusiñskiego zwi¹zane s¹ z problematyk¹ dotycz¹c¹ podstaw kszta³towania struktury 
i w³aœciwoœci warstw wierzchnich i pow³ok na wyrobach metalowych, wytwarzanych g³ównie technikami laserowymi. W tym 
zakresie prowadzi prace badawcze w ramach grantów MNiSZW oraz UE. W latach 80. zainteresowania naukowe prof. Jana 
Kusiñskiego zosta³y  skierowane na strukturê i w³asnoœci domieszkowanych  tlenków metali. Znaczn¹ czêœæ tych badañ 
zrealizowa³ w czasie licznych sta¿y naukowych  w  Laboratoire de Physique des Materiaux Belleve-Meudon oraz w Ecole 
Centrale Paris we  Francji. Wspó³pracuje w tym zakresie z prof. R. Gavarri i prof. G. Nihoul (Universite de Toulon et du Var), 
z prof. G. Petot, prof. C. Petot oraz dr G. Baldinozzi z Ecole Centrale Paris, Chatenay-Malabry,  oraz z prof. C. Montym z CNRS 
Font Romeu Odeillo.
W programie „Polskie Sztuczne Serce”  zespó³ prof. Kusiñskiego pracuje nad wytworzeniem technik¹ ablacji laserowej 
pow³ok zwi¹zków tytanu i wêgla na pod³o¿u polimerowym i metalicznym oraz optymalizacj¹ parametrów techniki ablacji dla 
wytwarzania pow³ok systemem opartym o laser Nd:YAG na elementach protez serca.
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im.  J. D¹browskiego

Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN (do 2007 r. Centrum Chemii Polimerów PAN) jest jedyn¹ placówk¹ 
w strukturze Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi zintegrowane badania podstawowe w zakresie nauki o polimerach 
i materia³ach wêglowych. Centrum uzyska³o status Narodowego Centrum Doskona³oœci POLIMERY 2000+ oraz Europejskiego 
Centrum Doskona³oœci Biodegradowalnych Materia³ów Polimerowych dla Ochrony Zdrowia i Œrodowiska. Wspó³tworzy 
równie¿ interdyscyplinarn¹ sieæ naukow¹ Centrów Doskona³oœci BioMedTech Silesia, któr¹ koordynuje. Z inicjatywy Polskiej 
Akademii Nauk, Centrum w ramach prowadzonej wspó³pracy naukowej z europejskimi oœrodkami badawczymi uczestniczy 
w instytucjonalnej sieci wspó³pracy: Central and East European Polymer Network.

Wspó³wykonawc¹ zadañ obejmuj¹cych opracowanie technologii modyfikacji powierzchni polimerowych w pozaustrojowej 
protezie serca oraz technologii materia³owych dla modyfikacji biomateria³ów przewidzianych do permanentnego kontaktu 
z krwi¹ jest doc. dr hab. in¿. Marek Kowalczuk. Marek Kowalczuk pe³ni funkcjê dyrektora Centrum ds. rozwoju oraz kieruje 
Pracowni¹ Materia³ów Biodegradowalnych Centrum. Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ prowadzi jako profesor Instytutu Chemii 
i Ochrony Œrodowiska Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie.

         

                          Doktor Waldemar Mróz

Dr in¿. Waldemar Mróz jest kierownikiem Laboratorium Nanotechnologii Laserowych w Instytucie Optoelektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej. Kierowa³ wieloma projektami badawczymi zwi¹zanymi z laserowym nanoszeniem cienkich 
warstw. W ostatnich latach Laboratorium Nanotechnologii Laserowych (LNL) specjalizuje siê w wytwarzaniu struktur 
wielowarstwowych na elementach metalowych endoprotez. Jako warstwy buforowe wytwarzane s¹ warstwy azotowane 
warstwy z nanokrystalicznego diamentu. Biozgodne i bioaktywne warstwy wierzchnie wytwarzane s¹ z ró¿nych faz 
materia³owych fosforanów wapnia. Zespó³ doktora Waldemara Mroza wspó³pracuje z wieloma instytucjami naukowymi  
polskimi i zagranicznymi.  

Laboratorium dysponuje m.in. dwa lasery ekscymerowe typu ArF pracuj¹ce na d³ugoœci fali  = 193nm i magnetron. 
Urz¹dzenia te s¹ u¿ywane do nanoszenia warstw dla potrzeb sztucznego serca. Wyposa¿enie LNL pozwala na wytwarzanie 
gradientowych struktur wielowarstwowych o po¿¹danej strukturze fazowej.

W programie „Polskie Sztuczne Serce”  zespó³ kierowany przez dr. Mroza realizuje trzy etapy badañ, zwi¹zane z osadzaniem 
cienkich warstw na wybranych elementach sztucznego serca. G³ównym celem badañ jest opracowanie technologii 
uszlachetnienia powierzchni polimerowych, elastycznych elementów sztucznego serca poprzez osadzenie cienkich warstw 
z wêgla i azotku boru o odpowiednim sk³adzie fazowym. 
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych w £odzi

Dr in¿. Antoni Niekraszewicz jest wieloletnim kierownikiem Zespo³u Biomateria³ów Instytutu Biopolimerów i W³ókien 
Chemicznych w £odzi, a obecnie pe³ni obowi¹zki sekretarza naukowego. 

  Doktor Antoni Niekraszewicz 

Wraz z Zespo³em Biomateria³ów (którym obecnie kieruje dr in¿.. Magdalena Kucharska) prowadzi badania dotycz¹ce 
opracowania nowych materia³ów w oparciu o polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Czêœæ opracowanych 
materia³ów zosta³a wdro¿ona lub stanowi ofertê Instytutu. 
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ zespo³u nale¿¹: opatrunek „ChorioChit” z tkanki ³o¿yska ludzkiego i mikrokrystalicznego 
chitozanu, kompozytowy opatrunek o dzia³aniu hemostatycznym, czêœciowo resorbowalne siatki chirurgiczne oraz w³ókna 
przeciwmikrobowe i przeciwroztoczowe. Opracowane przez Zespó³ biomateria³y by³y wielokrotnie nagradzane na Œwiatowej 
Wystawie Wynalazków w Brukseli, a dr in¿. Antoni Niekraszewicz zosta³ wyró¿niony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 

W ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” dr in¿. Antoni Niekraszewicz kieruje czêœci¹ zadania badawczego 
„Opracowanie technologii uszczelniania polimerowych materia³ów dla potrzeb protez serca” w zakresie doboru materia³ów 
polimerowych; analogów biopolimerów o kontrolowanej biodegradowalnoœci. Celem zadania jest uszczelnienie dakronowej 
protezy kaniuli wylotowej komory wspomagania serca polimerem naturalnym z grupy polisacharydów.optymalizacj¹ 
parametrów techniki ablacji dla wytwarzania pow³ok systemem opartym o laser Nd:YAG na elementach protez serca.
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Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

  Profesor Jerzy Sobczak

Prof. dr hab. in¿. Jerzy Józef Sobczak – zas³u¿ony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego i Instytutu Odlewnictwa. 
Stypendysta Funduszu Marii Sk³odowskiej-Curie (1995–1998). Visiting professor uczelni zagranicznych, m.in. University of 
Wisconsin-Milwaukee (1994–2000) oraz Osaka University i Tohoku University (2003). Cz³onek wielu stowarzyszeñ 
technicznych i organizacji naukowych w kraju i na œwiecie. Cz³onek za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Materia³ów 
Kompozytowych i jego wiceprzewodnicz¹cy w latach 2000–2006. Aktualnie wiceprezes Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich, cz³onek Komitetu Metalurgii i wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materia³ach 
PAN. Zajmuje siê g³ównie specjalnymi odlewniczymi technikami wytwarzania, teori¹ i praktyk¹ kompozytów metalowych 
oraz syntez¹ tworzyw konstrukcyjnych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, wyró¿nieñ naukowych 
i technicznych, autor kilkudziesiêciu ksi¹¿ek i skryptów, a tak¿e kilkuset artyku³ów naukowo-technicznych, zw³aszcza 
z zakresu in¿ynierii materia³owej i odlewnictwa. Od 2007 roku dyrektor Instytutu Odlewnictwa.

W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ prof. Sobczaka opracowuje technologie odlewania z tytanu i jego stopów 
precyzyjnych elementów konstrukcyjnych protez serca i uk³adów napêdowych protez serca oraz wykonuje metod¹ szybkiego 
prototypowania modele fizyczne protez serca. 



Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

                       

             Profesor El¿bieta Czarnowska

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka jest wiod¹c¹ jednostk¹ naukow¹ i najwiêkszym szpitalem dzieciêcym w Polsce. 
Wchodz¹cy w jego sk³ad Zak³ad Patologii prowadzi, obok  diagnostyki chorób wieku dzieciêcego, szerok¹ dzia³alnoœæ naukow¹. 
Priorytetowymi kierunkami badawczymi realizowanymi w Zak³adzie Patologii s¹ zagadnienia zwi¹zane z patologi¹ serca i naczyñ, 
uk³adu pokarmowego, miêœni szkieletowych i nowotworami centralnego uk³adu nerwowego oraz badania w zakresie 
biozgodnoœci i bioaktywnoœci biomateria³ów. Zasadnicz¹ cech¹ prowadzonych badañ jest ich kompleksowoœæ oparta na 
nowoczesnej metodyce badañ, m.in. mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, elektronowej mikroskopii transmisyjnej 
i skaningowej, hodowli komórek oraz technikach proteomicznych i in situ hybrydyzacji, a tak¿e analizach morfometrycznych. 
Zespó³ badawczy Zak³adu Patologii od 2005 roku prowadzi badania w oœmiu projektach zagranicznych lub we wspó³pracy 
z partnerem zagranicznym i 14 krajowych finansowanych przez MNiSW i 13 przez IPCZD.

Prof. dr hab. El¿bieta Czarnowska, kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej, jest znanym specjalist¹ w dziedzinie 
ultrastrukturalnej i immunohistochemicznej patologii komórek i tkanek oraz diagnostyki biozgodnoœci biomateria³ów 
w warunkach in vitro i in vivo. Jest autorem ponad 300 prac, kierownikiem 11 projektów badawczych, w tym m.in. zadania 
badawczego w projekcie europejskim realizowanym ramach 5PR i w projekcie ERA-NET, wspó³autorem dwóch patentów i dwóch 
ksi¹¿ek („In¿ynieria powierzchni w wytwarzaniu biomateria³ów tytanowych” pod red. Wierzchoñ T., Czarnowska E., Krupa D., 
2004; „Arrhythmogenic RV Cardiomyopathy/Dysplasia. Recent Advances” pod red. Marcus FI., Nava A., Thiene G., 2007). 
Za osi¹gniêcia naukowe otrzyma³a dziewiêæ nagród naukowych. Jest cz³onkiem miêdzynarodowych i krajowych organizacji, m.in. 
Nucleus Member of Working Group of Developmental Anatomy and Pathology w European Society of Cardiology (2004–2006, 
2007–2010), cz³onkiem Steering Commitee of Arrhythmogenic Right Ventricle Dysplasia/Cardiomyopathy (2000–2006), Abstract 
Reviewing Committee of World Congress of Cardiology (2006) i European Congress of Cardiology (2007, 2008, 2009), Komitetu 
Sekcji Biomateria³ów Komitetu Nauki o Materia³ach PAN Wydz. IV Nauk Technicznych (2003–2006, 2007–2010), Zarz¹du 
Polskiego Towarzystwa Patologów Dzieciêcych (od 2005 roku). Jest tak¿e sekretarzem czasopisma Annals of Paediatric Pathology 
(od 2005 roku).

W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ prof. E. Czarnowskiej realizuje zadania badawcze w projekcie koordynowanym przez 
prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Majora oraz kierowanym przez prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Wierzchonia. Prace te dotycz¹ weryfikacji 
hemozgodnoœci in vitro w statycznych warunkach biomateria³ów wytworzonych z zastosowaniem nowoczesnych technik 
in¿ynierii powierzchni z poliuretanu i stopów tytanu. Zakres badañ obejmuje ocenê wp³ywu ró¿nych metod sterylizacji na adhezjê 
i agregacjê p³ytek krwi oraz adhezjê i aktywnoœæ leukocytów, a tak¿e aktywacjê œródb³onków naczyniowych inkubowanych na 
powierzchni badanych biomateria³ów.
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Zak³ad Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnêtrznych Uniwersytetu 
Jagielloñskiego Collegium Medicum

     Profesor Marek Sanak

II Katedra Chorób Wewnêtrznych Collegium Medicum UJ wraz z Oddzia³em Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala 
Uniwersyteckiego s¹ czêœci¹ najstarszego polskiego Uniwersytetu i równoczeœnie wchodz¹ w sk³ad Szpitala 
Uniwersyteckiego. £¹cznie w jednostce tej zatrudnionych jest 76 lekarzy, 143 pielêgniarki i salowe, 25 analityków 
medycznych, biologów i chemików, 30 pracowników administracji. Budynek, w którym mieœci siê Katedra, jest obiektem 
historycznym. Fundowany przez gminê izraelick¹ w 1861 roku, uleg³ ciê¿kim zniszczeniom pod koniec II wojny œwiatowej. 
Odbudowê rozpoczêto w 1945 roku. Dziêki szerokiej naukowej wspó³pracy miêdzynarodowej, wsparciu rz¹du Flandrii 
Królestwa Belgii, a tak¿e rz¹du polskiego uzyskano fundusze, które pozwoli³y gruntownie wyremontowaæ stary budynek 
szpitalny, postawiæ nowe piêciopiêtrowe skrzyd³o kliniczne i ultranowoczesny oddzia³ intensywnej terapii, mieszcz¹ce ³¹cznie 
129 ³ó¿ek. W sk³ad kompleksu wchodz¹ przestronne laboratoria badawcze o kubaturze 3 000 m3, w których znalaz³ miejsce 
Zak³ad Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej i Zak³ad Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala 
Uniwersyteckiego (kierownik: prof. Marek Sanak). Ca³oœæ wyposa¿ono w sprzêt diagnostyczny i naukowy pozwalaj¹cy na 
diagnostykê us³ugow¹ w zakresie analityki biochemicznej, badania chorób z autoimmunoagresji, diagnostykê 
immunologiczn¹ i zaburzeñ hemostazy. W laboratoriach prowadzone s¹ równie¿ badania genetyczne dotycz¹ce pod³o¿a 
dziedzicznego czêstych chorób wieku doros³ego, takich jak astma oskrzelowa i mia¿d¿yca naczyñ têtniczych. Zak³ad 
uczestniczy w kontrolach jakoœci prowadzonych badañ: wewnêtrznej, krajowej (Centralny Oœrodek Badañ Jakoœci 
w Diagnostyce Laboratoryjnej w £odzi) i miêdzynarodowej (Labquality-Helsinki) i ma aktualne certyfikaty tych instytucji. 
W programie Polskie Sztuczne Serce zadaniem zespo³u kierowanego przez prof. Sanaka jest ocena przedkliniczna i kliniczna 
biozgodnoœci materia³ów s³u¿¹cych do konstrukcji protezy serca w warunkach wystêpuj¹cych w kr¹¿eniu oddzia³ywañ si³ 
œcinaj¹cych. Jest to ujête w trzy zadania, których celami s¹: opracowanie metody badania interakcji krwi pe³nej 
z powierzchni¹ biomateria³u w warunkach wystêpowania si³ œcinaj¹cych; przygotowanie uk³adu porównawczego „kontroli” 
do oceny jakoœci biomateria³ów oraz ustalenie metodologii monitorowania biokompatybilnoœci materia³ów protezuj¹cych 
naczynia i komory serca w warunkach in vivo. Badania te s¹ prowadzone w oparciu o przekazywane do Zak³adu próbki 
materia³owe poliuretanu i stopów tytanu powlekanych testowanymi pow³okami. Stosowane techniki badawcze obejmuj¹ 
analizê iloœci i stopnia pobudzenia p³ytek krwi, tworzenia siê agregatów miêdzyp³ytkowych i leukocytarno-p³ytkowych oraz 
powstawania trombogennych mikrocz¹stek p³ytkowych. Parametry te s¹ wyznaczane na podstawie barwieñ 
immunofluorescencyjnych i pomiaru przy u¿yciu wielobarwnej cytometrii przep³ywowej. Prace w ramach projektu „Polskie 
Sztuczne Serce” s¹ realizowane przez trzyosobowy zespó³ w sk³adzie: prof. Marek Sanak, dr med. Bogdan Jakie³a 
i lek. med. Wojciech Wêgrzyn.

Wspó³wykonawcy programu  Polskie Sztuczne Serce



Instytut Maszyn Przep³ywowych Politechniki £ódzkiej

Kierownikiem zadania pod nazw¹ „Opracowanie mechanicznych zastawek serca oraz uk³adu zasilania powietrza dla sterownika 
pneumatycznych komór wspomagania serca” jest dr hab. in¿. Krzysztof Stanis³aw JóŸwik, prof. nadzwyczajny Politechniki £ódzkiej,  
dyrektor Instytutu Maszyn Przep³ywowych P£ i kierownik Zak³adu Aparatury Medycznej w tym Instytucie. Od 2008 roku  
prof.. dr hab. in¿. Krzysztof JóŸwik pe³ni funkcjê prorektora Politechniki £ódzkiej ds. kszta³cenia na kadencjê 2008–2012. 

          Profesor Krzysztof JóŸwik

Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Biomedycznej, Polskiego Towarzystwa Biomateria³ów, Tissue and Cell 
Engineering Society, a od 2000 roku cz³onkiem Sekcji Kszta³cenia Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii 
Nauk. W roku 2006 zosta³ mianowany Visiting Professor w Coventry University, Wielka Brytania, na okres piêciu lat.

Jest wspó³autorem programu studiów w jêzyku angielskim: Biomedical Engineering oraz autorem programu: Mechanical 
Engineering and Applied Computer Science.  Jest autorem lub wspó³autorem ponad stu artyku³ów opublikowanych 
w czasopismach zagranicznych i polskich oraz w materia³ach konferencji zagranicznych i krajowych, a tak¿e jednej monografii. By³ 
kierownikiem dwóch projektów badawczych oraz uczestniczy³ jako g³ówny wykonawca lub wykonawca w kolejnych siedmiu, 
w tym dwóch celowych

Jego rozprawa habilitacyjna pt. „Mechaniczna uchylna dyskowa zastawka serca z warstw¹ nanokrystalicznego diamentu” 
dotyczy³a nowej sztucznej zastawki serca. Monografia zawiera wyniki prac konstrukcyjnych, z bardzo istotnym elementem 
wykorzystania najnowszych osi¹gniêæ in¿ynierii materia³ów, a szczególnie in¿ynierii powierzchni, poprzez zastosowanie na stopie 
tytanu warstwy nanokrystalicznego diamentu, badañ wytrwa³oœciowych wykonanych prototypów zastawki, obszaru symulacji 
numerycznej przep³ywu przez zastawkê, jak równie¿ wyników badañ eksperymentalnych i ich porównania z wynikami symulacji. 

Obszar zainteresowañ prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa JóŸwika obejmuje ogólnie pojêt¹ in¿ynieriê biomedyczn¹, a szczególnie 
zagadnienia przep³ywu krwi i jej w³aœciwoœci przep³ywowych, sztucznych organów i protez, a szczególnie zastawki serca oraz 
urz¹dzeñ do pozaustrojowego oczyszczania krwi, a tak¿e biopomiarów. Prowadzi tak¿e prace w obszarze odnawialnych Ÿróde³ 
energii i nowoczesnych technologii energetycznych, konstrukcji odtworzeniowych maszyn przep³ywowych oraz revampingu 
sprê¿arek. 

W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ prof. JóŸwika realizuje zadanie skonstruowania, wytworzenia i przebadania 
oryginalnych dyskowych zastawek serca dla pulsacyjnych protez serca oraz uk³adu sprê¿arki, stanowi¹cej Ÿród³o powietrza 
o odpowiednim nadciœnieniu lub podciœnieniu dla sterowników pneumatycznych protez serca.   
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Centrum Techniki Okrêtowej SA

             
         

   Doktor Leszek Wilczyñski

Leszek Wilczyñski - absolwent Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdañskiej. Dzia³alnoœæ 
zawodow¹ rozpocz¹³ w roku 1988  w Instytucie Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku, po obronie pracy dyplomowej 
zatytu³owanej „Opracowanie algorytmu i programu na EMC do okreœlania charakterystyk hydrodynamicznych zespo³u dysza-
œruba”. Pracuj¹c w Zak³adzie Pêdników Okrêtowych wspomnianego instytutu, obroni³ w 1994 roku rozprawê doktorsk¹ pt. 
„Stochastyczny model kawitacji pêcherzykowej w nieustalonym przep³ywie p³askim wokó³ profilu”. Praca uzyska³a nagrodê 
Prezesa Rady Ministrów RP. Od 1999 roku zatrudniony w Centrum Techniki Okrêtowej SA w Gdañsku. Aktualnie pe³ni funkcjê 
dyrektora ds. badañ i rozwoju CTO SA, ponadto jest cz³onkiem Rady Doradczej Miêdzynarodowej Konferencji Basenów 
Holowniczych oraz Komitetu ds. Badañ i Rozwoju Europejskiego Przemys³u Okrêtowego.

Leszek Wilczyñski realizowa³ prace naukowe obejmuj¹ce nastêpuj¹ce obszary badawcze: modelowanie przep³ywów 
wielofazowych ze szczególnym uwzglêdnieniem kawitacji, numeryczne modelowanie przep³ywu wokó³ pêdników 
okrêtowych oraz modelowanie erozji kawitacyjnej. Ponadto uczestniczy³ w realizacji szeregu projektów badawczych 
obejmuj¹cych m.in. nastêpuj¹ce prace eksperymentalne:

?badania nad zastosowaniem polimerowych przetworników ciœnienia,
?badania nad zastosowaniem polimerowych przetworników ciœnienia,
?badania nad zastosowaniem metod optycznych w okreœlaniu pola prêdkoœci przep³ywu (LDV, PIV), oraz trajektori

i ruchu obiektu,
?modelowe badania kawitacyjne pêdników okrêtowych,
?badania jednostek ¿aglowych w tunelu aerodynamicznym,
?prace badawcze nad zastosowaniem elementów wierzcho³kowych p³atów noœnych, 
?badania modelowe pêdników strugowodnych.

W wolnych chwilach jest przewodnikiem turystycznym po Gdañsku oraz entuzjast¹ marszów na orientacjê. 
W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ pod kierownictwem dr. Wilczyñskiego realizuje we wspó³pracy z zespo³em 
Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zadanie skonstruowania oryginalnej wszczepialnej 
osiowej pompy wspomagania lewej komory serca. 

Wspó³wykonawcy programu  „Polskie Sztuczne Serce” 



Politechnika Warszawska

                              

  Profesor Wojciech Pi¹tkiewicz 

Ukoñczy³ Liceum nr 35 im. Boles³awa Prusa w Warszawie (1961) i po zdaniu egzaminów wstêpnych rozpocz¹³ dalsz¹ edukacjê 
na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa [MEiL] Politechniki Warszawskiej. Po drugim roku studiów uzyska³ 
stypendium w celu kontynuacji studiów w Leningradzkim Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki [LITMO]. Studia ukoñczy³ 
w 1967 roku i po powrocie do kraju rozpocz¹³ pracê w PAN. W1973 roku obroni³ pracê doktorsk¹ na temat wykorzystania 
efektu Halla do badania przesuniêæ mechanicznych. W 1978 roku otrzyma³ stypendium fundowane Cleveland Clinic 
Foundation  (Cleveland OHIO, USA), gdzie przebywa³ ponad dwa lata. W czasie sta¿u post doctoral fellowship pracowa³ nad 
wybranymi zagadnieniami sztucznych narz¹dów (membranowa separacja osocza oraz technologia wytwarzania komory 
sztucznego serca typu „pusher plate”. Po powrocie do kraju rozpocz¹³ prace nad budow¹ polskiej sztucznej nerki typu ASSN1, 
ASSN2 i ASSN3, a tak¿e nad technologi¹ wytwarzania sztucznej komory serca typu „Jarvik”. W tym czasie spotka³ siê 
z ówczesnym doktorem Zbigniewem Relig¹, który w sposób istotny zmotywowa³ go do intensyfikacji prac nad sztucznym 
sercem. Jednoczeœnie otrzyma³ 6-miesiêczne stypendium na dokoñczenie rozprawy habilitacyjnej na Uniwersytecie 
w Rostocku, gdzie wspó³pracowa³ z prof. Horstem Klinkmannem. 

Wkrótce opracowana technologia budowy sztucznej komory serca typu „Jarvik” zosta³a udostêpniona Oœrodkowi 
Kardiochirurgii w Zabrzu, który, opieraj¹c siê miêdzy innymi na tej wiedzy, uruchomi³ produkcjê w³asnej komory serca, która 
by³a systematycznie ulepszana i jest  wytwarza do dnia dzisiejszego. 

W 1988 roku obroni³ rozprawê habilitacyjn¹ w jêzyku angielskim na uniwersytecie w Rostocku, uzyskuj¹c stopieñ „Docktor 
Scientiae Techniciae” (odpowiednik polskiego stopnia doktora habilitowanego). W 2001 roku rozpocz¹³ pracê na Wydziale 
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie pracuje do dziœ. Pozosta³ wierny swoim 
zainteresowaniom badawczym, tj. technologii membranowej i sztucznemu sercu. Autor i wspó³autor licznych publikacji 
i patentów. Za swoje osi¹gniêcia wraz ze wspó³pracuj¹cym zespo³em  zosta³  wyró¿niony wieloma presti¿owym nagrodami 
i dyplomami, m.in. takimi jak: Zespo³owa Nagroda Pañstwowa II stopnia, nagroda sekretarza PAN, srebrny medal na 
Miêdzynarodowych Targach Technologii Innowacyjnych w Brukseli, wyró¿nienie w konkursie Polski Produkt Przysz³oœci 2007 
oraz  „Teraz Polska - 2009”.  

W programie „Polskie Sztuczne Serce” zespó³ pod kierownictwem prof. Pi¹tkiewicza realizuje we wspó³pracy z zespo³em 
Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zadanie skonstruowania oryginalnej wszczepialnej 
odœrodkowej pompy wspomagania lewej komory serca.  
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Tekst: Ma³gorzata Gonsior
Fotografie: Wojciech Bujok
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

W dniach 25–26 lutego 2009 roku odby³y siê warsztaty zdawczo-odbiorcze czêœci badawczej programu „Polskie Sztuczne 
Serce”, podczas których podsumowano prace prowadzone w ramach zadañ badawczych w roku 2008. Warsztaty zosta³y 
zorganizowane przez koordynatora programu – Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii – i odby³y siê w Zabrzu, w hotelu Silvia. 
W warsztatach wziê³o udzia³ 61 osób, w tym 45 przedstawicieli wykonawców programu z uczelni i jednostek badawczych 
z ca³ej Polski, trzech recenzentów powo³anych przez koordynatora do oceny wykonanych prac (kierownik Katedry Nauki 
o Materia³ach Politechniki Œl¹skiej – prof. Marek Hetmañczyk, kierownik Zak³adu In¿ynierii Biomedycznej i Mechaniki 
Eksperymentalnej Politechniki Wroc³awskiej – prof. Romuald Bêdziñski oraz dyrektor Dolnoœl¹skiego Centrum Chorób Serca 
we Wroc³awiu, dyrektor naukowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – dr hab. n med. Romuald Cichoñ), przedstawiciel 
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju Agnieszka Sosiñska, oraz 16 osób reprezentuj¹cych koordynatora.

dr Romuald Cichoñ mówi³ o roli i znaczeniu, jakie mo¿e mieæ dla
polskiej nauki opracowanie oryginalnych polskich konstrukcji

 wszczepialnych protez serca.

Warsztaty by³y dwudniowym podsumowaniem i prezentacj¹ prac przeprowadzonych w 2008 roku przez wykonawców zadañ 
badawczych programu. Warsztaty rozpocz¹³ koordynator programu, dr Jan Sarna, przypominaj¹c cele i strukturê programu.

      sala wyk³adowa                 mgr in¿. Roman Kustosz 

W pierwszym dniu warsztatów odby³y siê trzy sesje wyk³adowe. Sesja pierwsza dotyczy³a przedsiêwziêcia P02 programu pt.: 
„Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca”. W ramach tej 
sesji swoje wyniki zaprezentowali przedstawiciele Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, wykonawcy dwóch 
zadañ badawczych: prof. Tadeusz Pa³ko i w imieniu prof. Bogus³awa Grzesika – dr hab. in¿. Zbigniew Kaczmarski, oraz 
przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Maciej Pietrzyk.

    prof. Maciej Pietrzyk

Warsztaty zdawczo – odbiorcze czêœci badawczej 
programu „Polskie Sztuczne Serce” 



Prof. Tadeusz Pa³ko omówi³ rezultaty opracowania nowych technologii metrologicznych dla protez serca. Dr Zbigniew Kaczmarski 
przedstawi³ wyniki prac nad konstrukcj¹ bezprzewodowego uk³adu transmisji energii i sygna³ów do ca³kowicie wszczepialnej 
protezy serca. Z kolei prof. Maciej Pietrzyk przekaza³ zebranym pierwsze wyniki studiów nad budow¹ wielkoskalowego 
numerycznego modelu protezy serca.

Sesja druga dotyczy³a przedsiêwziêcia P03 programu pt.: „Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca”. 
W tej sesji swoje wyniki zaprezentowali: kierownik zadania – mgr in¿. Roman Kustosz (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii) oraz 
trzech wspó³wykonawców: dr Leszek Wilczyñski (Centrum Techniki Okrêtowej SA), prof. Krzysztof JóŸwik (Politechnika £ódzka) 
oraz prof. Wojciech Pi¹tkiewicz (Politechnika Warszawska). 

      dr Leszek Wilczyñski          prof. Krzysztof JóŸwik

Dr Leszek Wilczyñski omówi³ wyniki badañ modelowych wszczepialnej osiowej pompy wspomagania serca, natomiast 
prof. Krzysztof JóŸwik – rezultaty badañ oryginalnej konstrukcji polskiej dyskowej zastawki serca.

Sesja trzecia dotyczy³a pierwszej czêœci przedsiêwziêcia P01 pt.: „Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii 
powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb protez serca”. W sesji tej wyst¹pili: prof. Tadeusz Wierzchoñ (Politechnika Warszawska), 
prof. Miros³awa El Fray (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. Bogdan Walkowiak (Politechnika £ódzka) oraz 
dr Bogus³aw Rajchel (Instytut Fizyki J¹drowej PAN).

       prof. Tadeusz Wierzchoñ       prof. Miros³awa El Fray

         dr Bogus³aw Rajchel    prof. Bogdan Walkowiak 
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Prof. Tadeusz Wierzchoñ zaprezentowa³ wyniki prac badawczych nad opracowaniem technologii wytwarzania technik¹ 
wêglo-tleno-azotowania jarzeniowego biozgodnej i atrombogennej warstwy na stopach tytanu. Prof. Miros³awa El Fray 
przedstawi³a wyniki pierwszych badañ fizycznych opracowanego przez jej zespó³ nowego polimeru dla konstrukcji protez 
serca. Dr Bogus³aw Rajchel omówi³ wyniki badañ nad wykorzystaniem metod jonowych do wytwarzania warstw zwi¹zków 
tytanu i wêgla na pod³o¿u polimerowym, a prof. Bogdan Walkowiak – protokó³ i metodykê badañ biozgodnoœci opracowan¹ 
przez jego zespó³ dla weryfikacji hemokompatybilnoœci opracowywanych w programie nowych biomateria³ów i ich 
modyfikowanych powierzchni.

Drugi dzieñ w ca³oœci poœwiêcony by³ wyst¹pieniom pozosta³ych wykonawców przedsiêwziêcia P01. Swoje wyniki 
zaprezentowa³ prof. Bogus³aw Major (Instytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej) oraz wspó³wykonawcy: dr in¿. Tomasz 
Ciach (Wydzia³ In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej), doc. dr hab. in¿. Marek Kowalczuk (Centrum 
Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN w Zabrzu), prof. Marek Sanak (Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagielloñskiego w Krakowie), mgr in¿. Roman Kustosz (Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu), 
prof. Stanis³aw Mitura (Instytut In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej), prof. Jan Kusiñski (Wydzia³ In¿ynierii Metali 
i Informatyki Procesowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), dr in¿. Waldemar Mróz (Instytut Optoelektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie), prof. El¿bieta Czarnowska (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie), 
dr in¿.. Antoni Niekraszewicz (Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych w £odzi) oraz prof. Jerzy Sobczak (Instytut 
Odlewnictwa w Krakowie). 

             

     prof. Bogus³aw Major                        prof. El¿bieta Czarnowska

Prof. Bogus³aw Major zrelacjonowa³ wyniki badañ wielooœrodkowego projektu opracowania innowacyjnych technologii 
nanoszenia atrombogennych i odpornych na biodegradacjê nano- i mikropow³ok na powierzchnie biomateria³ów. Z kolei 
prof. El¿bieta Czarnowska omówi³a opracowane przez jej zespó³ metody biologicznej oceny kompatybilnoœci powierzchni 
biomateria³ów z krwi¹.

Ka¿d¹ sesjê w pierwszym i drugim dniu warsztatów koñczy³a dyskusja merytoryczna wykonawców i recenzentów oraz krótkie 
wyst¹pienia zastêpcy koordynatora programu, mgr in¿. El¿biety WoŸniewskiej, która przedstawia³a wyniki finansowe 
realizacji zadañ badawczych w omawianym przez wykonawców okresie. Przebieg dyskusji by³ protoko³owany oraz 
nagrywany przez wyznaczony zespó³. 

Po wyk³adach zebra³a siê komisja odbioru, w sk³ad której wchodzili recenzenci, koordynator programu, zastêpca 
koordynatora programu ds. naukowych, zastêpca koordynatora programu ds. finansowych oraz lider danego 
przedsiêwziêcia. Komisja odbioru na podstawie recenzji oraz notatek z przebiegu prezentacji i dyskusji sformu³owa³a wnioski 
do protoko³ów odbioru dla wykonawców przedsiêwziêæ P02 i P03 pierwszego dnia oraz dla wykonawców P01 drugiego dnia. 

Warsztaty zdawczo – odbiorcze czêœci badawczej 
programu „Polskie Sztuczne Serce” 



Rezultaty czêœci badawczej programu Polskie Sztuczne Serce w roku 2008

Adam Jarosz                                                                                                                                                                                                    
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Czêœæ badawcza programu realizowana jest w trzech obszarach, objêtych przedsiêwziêciami P01, P02 i P03, s³u¿¹cych 
odpowiednio opracowaniu technologii in¿ynierii materia³owej dla konstrukcji protez serca, technologii metrologicznych dla 
rozwoju metod sterowania protezami serca oraz konstrukcji prototypów klinicznych rodziny protez serca. Okres pierwszych piêciu 
miesiêcy, mijaj¹cych od daty uruchomienia czêœci badawczej programu, stanowi etap rozpoczêcia i rozwoju prac badawczych, 
których koñcowe rezultaty oczekiwane s¹ zgodnie z harmonogramem w roku 2009 i póŸniej. 

W ramach przedsiêwziêcia P01 w roku 2008 rozpoczêto pierwsze prace badawcze, których przedmiotem s¹ nastêpuj¹ce 
zagadnienia:

Budowa chemiczna poliestru multiblokowego

    Fragment drenu nie pokrytego (po lewej) i pokrytego (po prawej) pow³ok¹ hydrofilow¹

       Pow³oka z mieszanki PHB/PU5 po teœcie przyczepnoœci.

Powierzchna zewnêtrzna protezy Dacron nie modyfikowana (po lewej) i modyfikowana

 (po prawej) chitozanem.
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Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

 
 

Trzy metody uszczelniania œciany protezy naczyniowej, 
z wykorzystaniem chitozanu, dekstranu oraz 
poliuretanoestrów

Technologia wytwarzania polimeru na bazie poliestru, 

jako biozgodnego materia³u konstrukcyjnego protez 

serca o podwy¿szonej odpornoœci na biodegradacjê 

w d³ugotrwa³ej pracy w kontakcie z krwi¹ 

Dwa rodzaje biodegradowalnych pow³ok dla 
krótkoterminowego przeciwdzia³ania wykrzepianiu 
krwi w pozaustrojowej protezie serca
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             Warstwa Ti/TiN w mikroskopii elektronowej

Schemat urz¹dzenia do nanoszenia warstw wêgla metod¹ HPLD (Hybrid Pulsed Laser Deposition)

Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

Siedem technologii  pokrywania metodami laserowymi powierzchni 
poliuretanów pow³okami zwi¹zków tytanu, z wêglem, azotem i tlenem  dla 
potrzeb czêœciowo i ca³kowicie wszczepialnych protez serca
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Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

Technologia pokrywania powierzchni poliuretanu zwi¹zkami tytanu i wêgla metodami jonowymi

Pow³oka Tytanowa na pod³o¿u poliuretanowym w mikroskopii 

elektronowej – testy trybologiczne

Dla potrzeb realizacji nowych technologii opracowano i uruchomiono trzy technologiczne urz¹dzenia laboratoryjne, 
zmodyfikowane w sposób pozwalaj¹cy na nanoszenie zaawansowanych pow³ok na powierzchnie biomateria³ów.

W obszarze badañ biologicznych zrealizowano pilotowe serie badañ z wykorzystaniem opracowanych, w³asnych procedur 
badawczych:

     Adhezja p³ytek krwi na powierzchni poliuretanu

Schemat metody oceny biologicznej w modelu si³ œcinaj¹cych

Schemat badañ oceny biozgodnoœci biomateria³ów po sterylizacji

 

Metodologii pe³nego profilu badañ biologicznych

 dla oceny biozgodnoœci nowych materia³ów 

konstrukcyjnych, opracowywanych w ramach Programu

Oryginalnej metody oceny biologicznej powierzchni 

materia³ów konstrukcyjnych protezy serca w badaniu 

modelowym oddzia³ywania si³ œcinaj¹cych na krew

Oryginalnej metody oceny biozgodnoœci powierzchni 
biomateria³ów po sterylizacji
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Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

W ramach realizacji zadañ zaplanowanych w przedsiêwziêciu P02 uruchomiono badania dotycz¹ce nastêpuj¹cych 
zagadnieñ:

         

Pomiar przep³ywu krwi metod¹ reograficzn¹

          Urz¹dzenie do bezprzewodowej transmisji
          energii przez pow³oki skórne

            Rozk³ad ciœnienia na wewnêtrznej powierzchni
            komory POLVAD 

Szeœciu innowacyjnych nieinwazyjnych technik pomiarowych 
parametrów biologicznych w protezach serca: ciœnienia krwi 
z u¿yciem czujników piezorezystywnych i optycznych, przep³ywu 
krwi  metod¹ reografii impedancyjnej i ultradŸwiêkow¹, 
saturacji krwi oraz objêtoœci wyrzutowej protezy

Modelowego uk³adu bezprzewodowej transmisji energii 
i danych do protezy serca wszczepionej do cia³a pacjenta

Elementów wielkoskalowego modelu numerycznego protezy 
serca dla komputerowego symulowania zjawisk zwi¹zanych 
z prac¹ protezy
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Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

W ramach przedsiêwziêcia P03 uruchomiono i zrealizowano pierwsze badania w zakresie opracowania konstrukcji 
poszczególnych protez serca. Najwa¿niejszymi rezultatami tych badañ s¹:

Prototyp zmodernizowanej komory POLVAD-MEV

Model komory POLVAD-EXT wykonany metod¹ 
szybkiego prototypowania

Model sterownika POLPDU-402

Prototyp zmodernizowanej pozaustrojowej komory wspomagania 
serca POLVAD-MEV, przekazany do badañ klinicznych

Dwa egzemplarze modelu klinicznej wersji zmodernizowanego 
sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-
402 do wstêpnych badañ laboratoryjnych i klinicznych oraz 
konstrukcja sterownika w wersji prototypowej

Transparentny model nowej generacji pneumatycznej pulsacyjnej 
komory wspomagania serca POLVAD-EXT, przekazany do badañ 
hydrodynamicznych
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Wybrane rezultaty zadañ badawczych 
programu „Polskie Sztuczne Serce” roku 2008 

  Model komory POLVAD-IMPL wykonany metod¹ 
        szybkiego prototypowania

              

Wszystkie opracowane technologie materia³owe wymagaj¹ przeprowadzenia, w najbli¿szych etapach realizacji programu, badañ 
fizykomechanicznych i biologicznych (z wykorzystaniem opracowanych metod badawczych), w celu okreœlenia kierunków 
dalszych prac w zakresie ich modyfikacji i mo¿liwoœci zastosowania w finalnych konstrukcjach protez serca. Podobnie techniki 
metrologiczne bêd¹ podlega³y weryfikacji i doborowi pod k¹tem implementacji w konkretnych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych 
poszczególnych protez serca, aby zgodnie z przyjêtym harmonogramem zapewniæ odpowiedni poziom automatycznego 
sterowania i monitorowania (równie¿ zdalnego) pracy protezy serca u pacjenta. 

Realizacja czêœci badawczej programu przebiega zgodnie z zakresem merytorycznym i planem czasowym jego harmonogramu.

Modele numeryczne czterech wersji odœrodkowej pompy 
krwi wraz z badaniami laboratoryjnymi oceny wytrzyma³oœci 
erytrocytów  na naprê¿enia œcinaj¹ce wystêpuj¹ce w tego 
typu pompach

Transparentny model innowacyjnej  konstrukcj i  
wszczepialnej pneumatycznej komory wspomagania serca 
P O L V A D - I M P L ,  p r z y g o t o w a n y  d o  b a d a ñ  
hydrodynamicznych

 

Model modu³u pneumatycznego przenoœnego sterownika 
pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-501, 
przeznaczonego dla wszczepialnej komory POLVAD-IMPL, 
uruchomiony do badañ na stanowisku laboratoryjnym

Model numeryczny miniaturowej osiowej pompy krwi dla 
wspomagania lewej komory serca 

Koncepcja budowy osiowej pompy krwiSchemat budowy odœrodkowej pompy krwi
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Ma³gorzata Gonsior, Roman Kustosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Co dalej w czêœci wdro¿eniowej programu?  

W roku 2008 realizowano zadanie wdro¿eniowe 4.1 – „Wprowadzenie do 
stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu 
wspomagania serca”. Zadanie to by³o realizowane przez Instytut 
Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 
w Warszawie, przy wspó³pracy ze Œl¹skim Centrum Chorób Serca oraz 
Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii. 
W ramach realizacji tego zadania zosta³y przeprowadzone uzupe³niaj¹ce 
badania zmodernizowanych komór wspomagania serca POLVAD 
opracowanych w zadaniu badawczym programu – badania 
hydrodynamiczne, wizualizacji przep³ywu oraz ostrej trombogennoœci.

Wykonano dwa egzemplarze modelu sterownika POLPDU-402 oraz przeprowadzono badania 
eksploatacyjne przetwornika elektropneumatycznego, badania stabilnoœci uk³adu zasilania 
pneumatycznego, funkcjonalnoœci pracy sterownika, jego bezpieczeñstwa elektrycznego oraz 
kompatybilnoœci elektromagnetycznej. Wyniki badañ potwierdzi³y poprawnoœæ konstrukcji 
zmodernizowanej komory POLVAD oraz zmodernizowanego sterownika POLPDU 
i bezpieczeñstwo wprowadzenia ich do badañ klinicznych.

Sterownik POLPDU-402

W roku 2008 wykonano ³¹cznie dziewiêæ aplikacji mechanicznego wspomagania serca, w tym siedem aplikacji klasycznymi 
komorami POLVAD-MEV oraz dwie aplikacje komorami zmodernizowanymi. Wykonano badania klasycznych 
i zmodernizowanych komór wspomagania serca POLVAD pobranych po wspomaganiu serca – badania oceny 
makroskopowej, skaningu mikroskopii elektronowej wybranych obszarów protezy, mikroskopii akustycznej oraz mikroskopii 
fluorescencyjnej. 

W wyniku realizacji zadania opracowano i wdro¿ono procedury leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca z zastosowaniem 
zmodernizowanego systemu POLCAS. Lista opracowanych procedur obejmuje procedury: kwalifikacji pacjenta, wszczepiania 
protezy, leczenia przeciwkrzepliwego, monitorowania uk³adu krzepniêcia, monitorowania stanu 

    

Komora wspomagania serca POLVAD

Klasyczne komory POLVAD

Zmodernizowane komory POLVAD



protezy oraz oceny regeneracji serca. Efektem wprowadzenia zaawansowanych procedur w leczeniu z zastosowaniem systemu 
POLCAS jest wzrost skutecznoœci wspomagania do ponad 80% oraz wyd³u¿enie czasu wspomagania do okresu rzêdu szeœciu 
miesiêcy. Wynikiem realizacji zadania 4.1. jest uruchomienie kolejnych zadañ wdro¿eniowych, s³u¿¹cych rozwijaniu 
zaawansowanych metod wspomagania serca.

W wyniku procedur konkursowych wy³oniono wykonawców kolejnych zadañ programu.

G³ównym wykonawc¹ zadania 4.2., pod nazw¹ „Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania 
serca w leczeniu krytycznej niewydolnoœci serca”, jest Instytut Kardiologii w Warszawie.  

Wspó³wykonawcami w realizacji zadania 4.2. bêd¹ Œl¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
z Zabrza, oraz dwa nowe oœrodki – Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Akademickiego Centrum Klinicznego Szpitala 
Uniwersytetu Medycznego w Gdañsku oraz Klinika Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. 

W ramach zadania 4.2. ma zostaæ opracowany protokó³ stosowania systemu POLCAS dla wdro¿enia w nowych oœrodkach 
klinicznych, zak³ada siê równie¿ przeszkolenie nowych zespo³ów klinicznych do stosowania systemu POLCAS wed³ug nowego 
protoko³u. W sumie zaplanowanych zosta³o 14 aplikacji klinicznych przed³u¿onego wspomagania serca systemem POLCAS. 
Po deplantacji komory POLVAD zostan¹ przebadane. Na podstawie rezultatów aplikacji klinicznych systemu POLCAS oraz badañ 
komór powstanie opis metody stosowania systemu POLCAS dla wdra¿ania jej w kolejnych oœrodkach klinicznych w Polsce. 

G³ównym wykonawc¹ zadania 4.6., pod nazw¹ „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania 
serca”, jest Œl¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a wspó³wykonawc¹ Instytut Kardiologii z Warszawy oraz Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii z Zabrza. 

G³ównym celem zadania 4.6. jest wprowadzenie do polskiej praktyki klinicznej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca 
trzeciej generacji. Pierwszym krokiem realizacji zadania bêdzie opracowanie metody stosowania wszczepialnej pompy wirowej 
Ventr Assist®, przygotowanie zespo³ów do pierwszych aplikacji oraz przygotowanie zespo³u opieki domowej nad pacjentem po 
wszczepieniu. W tym celu polskie oœrodki kliniczne bêd¹ wspó³pracowa³y ze szpitalem Rikshospitalet w Oslo, który ma du¿e 
doœwiadczenie w stosowaniu wirowych pomp wspomagania serca u swoich pacjentów.

Rikshospitalet w Oslo

Zaplanowano w sumie szeœæ aplikacji pomp wirowych, po trzy w ka¿dym oœrodku klinicznym. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii ma 
wykonaæ badania pomp wirowych po deplantacji. W wyniku realizacji zadania zostanie opisana metoda stosowania pompy 
wirowej Ventr Assist® dla wdra¿ania jej w kolejnych oœrodkach klinicznych w naszym kraju. 
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Co dalej w czêœci wdro¿eniowej programu?  
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Co dalej w czêœci wdro¿eniowej programu?  

Pompa VentrAssist jest pierwsz¹ wirow¹ pomp¹ wspomagania serca III generacji (z wirnikiem wolnym od ³o¿ysk mechanicznych) 
zaprojektowan¹ g³ównie jako trwa³a alternatywa do przeszczepu serca dla pacjentów z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia. Pompa ta 
pod³¹czana jest do lewej komory serca przez koniuszek, aby wspomóc funkcjê niewydolnego serca i pomóc pacjentowi wróciæ do 
lepszej jakoœci ¿ycia. VentrAssist jest u¿ywana jako pomost do transplantacji serca lub pomost do regeneracji serca. Proteza 
posiada tylko jedn¹ ruchom¹ czêœæ – hydrodynamicznie zawieszony wirnik. Dziêki takiej konstrukcji pompa nie ma czêœci 
zu¿ywaj¹cych siê i nie powoduje niszczenia krwi. Proteza wa¿y 298 g i ma 60 mm œrednicy, co sprawia ¿e mo¿e byæ aplikowana 
u doros³ych i u dzieci. Czêœci implantowalne urz¹dzenia s¹ wykonane z materia³ów biokompatybilnych zawieraj¹cych stopy 
tytanu, dziêki czemu jego komponenty s¹ lekkie, maj¹ du¿¹ wytrzyma³oœæ, s¹ nietoksyczne i maj¹ wysok¹ odpornoœæ na korozjê 
w organizmie cz³owieka. 

Proteza by³a stosowana dotychczas u ponad 100 chorych, z bardzo dobrymi wynikami. 
Najd³u¿ej ¿yj¹cy pacjent z pomp¹ VentrAssit jest wspomagany przez okres ponad  4,5 roku.
W czerwcu 2009 roku mia³a miejsce pierwsza wizyta przedstawicieli Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii oraz Œl¹skiego Centrum Chorób Serca w klinice w Oslo.

W okresie tym prof. Arnt Fiane wszczepi³ pompê VentrAssist polskiemu pacjentowi. Zespó³ 
z Polski przeszed³ pierwsze wstêpne szkolenie z zakresu budowy, dzia³ania i sposobu aplikacji 
pompy VentrAssist oraz opieki nad pacjentem w okresie wczesnopooperacyjnym. Wkrótce 
prof. Arnt Fiane wraz ze swym zespo³em bêdzie przekazywa³ swoj¹ wiedzê polskim lekarzom, 
pielêgniarkom, perfuzjonistom oraz konsultantom technicznym. 

Prof. Arnt Fiane

Cechy charakterystyczne pompy VentrAssist:
- ma³y rozmiar
- hydrodynamicznie zawieszony wirnik (opatentowany)
- pokrycie wêglem diamentopodobnym na powierzchniach
   kontaktuj¹cych siê z krwi¹ 
- w pe³ni redundantny sterownik pompy

Pompa VentrAssist

Sposób wszczepienia pompy VentrAssist

Pozaustrojowy sterownik pompy VentrAssist



rozmawia: Ewa Dereñ

Pani Beata z rodzin¹ - 2009

Dziœ opowiadanie o chorobie przychodzi mi ju¿ ³atwiej, bo przecie¿ wszystko dobrze siê skoñczy³o, ale emocje tamtych dni 
pozostan¹ ze mn¹ ju¿ na zawsze. Zw³aszcza ¿e moje ¿ycie zmieni³o siê wtedy tak nagle. Zachorowa³am z dnia na dzieñ; by³o to 
galopuj¹ce zapalenie miêœnia sercowego, ale zanim je zdiagnozowano by³am leczona jak na zwyk³e przeziêbienie czy grypê, 
dosta³am antybiotyki. Czu³am siê jednak coraz gorzej. Pojechaliœmy na pogotowie, ale mnie stamt¹d odes³ano. W domu straci³am 
przytomnoœæ, wiêc m¹¿ zawióz³ mnie na pogotowie ponownie i dopiero wtedy siê mn¹ zajêto na serio. W szpitalu zrobiono mi 
rezonans magnetyczny, bo by³o podejrzenie, ¿e utratê przytomnoœci powoduje guz mózgu. Dopiero gdy to wykluczono, zaczê³y siê 
badania w kierunku serca. I wtedy – na moje szczêœcie – ktoœ zadzwoni³ do Instytutu Kardiologii do profesora Religi. Wtedy po raz 
pierwszy doœwiadczy³am stanowczoœci i zdecydowania Profesora, który po wys³uchaniu opisu objawów kaza³ natychmiast 
przywieŸæ mnie do Kliniki Kardiochirurgii. Wówczas jednak nie by³am ju¿ za bardzo œwiadoma tego, co siê dzieje, traci³am 
przytomnoœæ. PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e po drodze do kliniki i ju¿ w klinice by³am reanimowana, obawiano siê, czy prze¿yjê 
podró¿. Gdy na dobre odzyska³am przytomnoœæ, mia³am ju¿ od kilku dni wszczepione komory; pierwszych dni z nimi w ogóle nie 
pamiêtam, tylko jakieœ przeb³yski œwiadomoœci.  

Pani Beata Sikorska w 2003 roku jako pacjentka II Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie prze¿y³a 36 dni 
z wszczepionymi komorami wspomagania serca POLVAD. Komory uratowa³y jej ¿ycie, doprowadzi³y do regeneracji serca 
i pozwoli³y unikn¹æ przeszczepu. Dziœ pani Beata ma 35 lat, ¿yje normalnie, cieszy siê rodzin¹. Zgodzi³a siê porozmawiaæ z nami 
o swojej chorobie i tamtych dniach.  

To na pewno nie s¹ ³atwe wspomnienia, ale proszê opowiedzieæ, jak zaczê³a siê pani choroba.
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Moje 36 dni z komorami  
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Jak pani zareagowa³a na komory, co czu³a, widz¹c siebie pod³¹czon¹ do takiego urz¹dzenia?

Czy wiedzia³a pani wczeœniej o istnieniu takiej metody leczenia – ¿e mo¿na wspomagaæ serce sztucznymi komorami? 

Czego podczas tych dni na komorach ba³a siê pani najbardziej?

Jak wgl¹da³o pani ¿ycie z komorami? Czy te 36 dni to by³ w pani odczuciu d³ugi okres?

Czy mia³ dla pani znaczenie fakt, ¿e zajmowa³ siê pani¹ profesor Zbigniew Religa? 

Ma pani na myœli moment decyzji o wyszczepieniu komór? 

Z pocz¹tku nie mog³am na komory patrzeæ. Widok krwi i ten specyficzny odg³os… Ale gdy uœwiadomi³am sobie, ¿e tylko dziêki 
nim ¿yjê, wszystkie uci¹¿liwoœci tego wspomagania przesta³y byæ a¿ tak dolegliwe. Po raz pierwszy od pocz¹tku choroby 
poczu³am siê bezpieczniej; ten nieprzyjemny ha³as jednoczeœnie by³ dla mnie dŸwiêkiem nadziei. Z czasem zawierzy³am 
komorom do tego stopnia, ¿e gdy ju¿ mi je usuniêto i obudziwszy siê po operacji nie us³ysza³am tego dŸwiêku – ogarnê³a mnie 
panika. Ba³am siê, ¿e sama nie dam rady prze¿yæ, ¿e tylko komory zapewnia³y mi bezpieczeñstwo. 

Nie mia³am pojêcia. Ani ja, ani moja rodzina nigdy wczeœniej o komorach nie s³yszeliœmy. Dopiero póŸniej dowiedzia³am siê, 
¿e jest to terapia w³aœciwie nowatorska i ¿e mogê siê czuæ trochê pionierk¹, bo mój przypadek przyczyni³ siê w jakimœ stopniu 
do rozwoju tej metody. Dziœ mam tê œwiadomoœæ, i to mnie cieszy. Ale wtedy, gdy le¿a³am pod³¹czona do komór, wiedzia³am 
tylko to, ¿e mam wokó³ siebie wspania³ych ludzi, którzy opiekuj¹ siê mn¹ najlepiej, jak tylko mo¿na. O ile w ogóle mo¿na czuæ 
siê bezpiecznie w takiej sytuacji, to ja tak w³aœnie siê czu³am. Mia³am przekonanie, ¿e ci ludzie naprawdê znaj¹ siê na swojej 
pracy i w razie czego bêd¹ wiedzieli, co robiæ. Wa¿ne by³o te¿ to, ¿e nikt nie odmawia³ mi informacji, kiedykolwiek tylko o coœ 
pyta³am. Stara³am siê jak najwiêcej dowiedzieæ o komorach i tej metodzie i wszyscy, czy lekarze, czy pielêgniarki, bardzo 
cierpliwie wszystko mi wyjaœniali. 

Przeszczepu serca. Pierwsze, co us³ysza³am po operacji wszczepienia komór, to wyjaœnienie, ¿e one maj¹ pozwoliæ mi dotrwaæ 
do przeszczepu, który mnie czeka. Absolutnie nie przyjê³am tego do wiadomoœci, wyda³o mi siê to kompletnie niemo¿liwe – ja 
i przeszczep serca? Ale póŸniej, gdy mija³y kolejne dni na komorach, takie myœli przychodzi³y – co bêdzie, gdy to siê naprawdê 
oka¿e konieczne? Mia³am 29 lat, mê¿a, dwie ma³e córeczki, a d³ugoœæ ¿ycia po przeszczepie wiadomo, jaka jest. Trudno by³o 
nie robiæ takich wyliczeñ... Ale raczej przewa¿a³a we mnie wiara, ¿e nie bêdê mia³a przeszczepu, ¿e serce siê zregeneruje. 
Wszystkim to powtarza³am, a oni mi przytakiwali, chocia¿ wiem, ¿e jednak by³am w pewnym momencie kwalifikowana do 
przeszczepu. 

Pomijaj¹c rozterki psychiczne, fizycznie czu³am siê z dnia na dzieñ lepiej. Pocz¹tkowo by³am jeszcze pod respiratorem 
i pamiêtam, gdy po raz pierwszy zaczê³am oddychaæ samodzielnie, odczu³am to jako ogromny postêp. Kolejny prze³om 
nast¹pi³, gdy mog³am usi¹œæ, a potem stan¹æ na nogach – pierwszy raz sta³o siê to pó³tora tygodnia po wszczepieniu komór. To 
by³o dla mnie coœ wspania³ego, wst¹pi³a we mnie otucha, poczu³am, ¿e mo¿e jednak z tego wyjdê. PóŸniej chodzi³am ju¿ 
nawet na krótkie spacery. Oczywiœcie ¿ycie na komorach by³o uci¹¿liwe i te 36 dni to by³ dla mnie strasznie d³ugi czas, ale 
wszystko wydawa³o mi siê lepsze od przeszczepu. Dlatego gdyby okaza³o siê, ¿e muszê byæ na komorach d³u¿ej, na przyk³ad 
jeszcze miesi¹c, to czeka³abym w miarê spokojnie. Wtedy liczy³o siê dla mnie tylko jedno – ¿eby ¿yæ dalej z w³asnym sercem. 
Oczywiœcie mia³am chwile za³amania, i w ogóle by³o mi ciê¿ko, ale wszyscy w szpitalu bardzo mi pomagali, podtrzymywali na 
duchu. By³am im wdziêczna tak¿e za to, ¿e pozwolili mojemu mê¿owi przesiadywaæ przy mnie, bo generalnie nie mo¿na by³o 
tego robiæ. Ale on spêdza³ u mnie bardzo du¿o czasu; czu³am jego obecnoœæ nawet gdy jeszcze by³am nieprzytomna. To mi 
dodawa³o odwagi. 

Oczywiœcie tak, ale tym, co robi³o na mnie najwiêksze wra¿enie, nie by³a jego s³awa i popularnoœæ, tylko jego zachowanie 
w szpitalu, sposób bycia i postêpowania. Od pierwszej chwili wyda³ mi siê bardzo stanowczy i konkretny, nierzucaj¹cy s³ów na 
wiatr. Dok³adnie tak zreszt¹ do mnie powiedzia³, gdy zapyta³am go na pocz¹tku, czy mogê mu ufaæ. Powiedzia³: „Ja nie rzucam 
s³ów na wiatr”. I tak by³o. Bardzo czêsto do mnie zagl¹da³, czu³am, ¿e jest naprawdê zaanga¿owany w mój przypadek. Ufa³am 
mu, wierzy³am we wszystko, co mówi³. Emanowa³a z niego taka pewnoœæ siebie, która uspokaja³a – a to dla pacjenta jest 
bardzo wa¿ne. Nawet jeœli mia³ jakieœ wahania, nigdy nie da³ mi tego odczuæ. Cieszê siê, ¿e tak by³o, bo dopiero du¿o póŸniej 
dowiedzia³am siê, ¿e w moim przypadku jednak wahania by³y, i to spore. 

Istotnie, w 2003 roku, kiedy pani przebywa³a w Aninie, jeszcze nie wspomaga³o siê komorami po kilka miesiêcy, jak teraz. 

Moje 36 dni z komorami  



Dziœ wiadomo ju¿, ¿e jest to bezpieczne, ale wtedy 36 dni na komorach to by³ bardzo d³ugi okres. Min¹³ ju¿ czas, po którym 
powinna nast¹piæ regeneracja i czêœæ badañ na ni¹ wskazywa³a, ale wci¹¿ nie by³o spodziewanej kurczliwoœci serca. Profesor 
Religa musia³ podj¹æ decyzjê, czy jeszcze czekaæ, czy jednak ju¿ usuwaæ komory.
Tego na szczêœcie wtedy nie wiedzia³am. Gdy jecha³am na operacjê mówiono mi, ¿e trzeba tylko coœ sprawdziæ, wiêc zupe³nie nie 
czu³am strachu. By³am przekonana, ¿e wrócê z komorami. Dopiero ca³kiem niedawno opowiedziano mi, jak to w³aœciwie by³o. 
Profesor podj¹³ decyzjê o wyszczepieniu, poniewa¿ ca³e jego doœwiadczenie wskazywa³o, ¿e mo¿e to zrobiæ mimo braku oznak 
kurczliwoœci serca, bo on mo¿e byæ spowodowany innym czynnikiem ni¿ niewystarczaj¹ca regeneracja. I rzeczywiœcie, okaza³o siê, 
¿e serce by³o zregenerowane, a nie kurczy³o siê dlatego, ¿e narós³ na nim taki czepiec tkanki. Gdy profesor go rozci¹³, serce ruszy³o. 

Rzeczywiœcie jest pani trochê pionierk¹, która przetar³a pewne œcie¿ki w rozwoju metody. Zw³aszcza ¿e by³a pani dopiero drug¹ 
osob¹ z bardzo dobrze zregenerowanym na komorach sercem. Wczeœniej stosowano je raczej jako pomost do transplantacji serca. 
Jest to pewna satysfakcja, ¿e mój przypadek by³ kolejn¹ cegie³k¹ do wiedzy lekarzy. Wiem, ¿e od tego czasu komory zaczê³y byæ 
wszczepiane na d³u¿ej, a teraz mo¿na nimi wspomagaæ nawet kilka miesiêcy. To fantastyczne, ¿e s¹ ludzie, którzy buduj¹ takie 
urz¹dzenia i lekarze, którzy potrafi¹ je coraz lepiej stosowaæ. Warto jeszcze, aby lekarze pierwszego kontaktu potrafili szybciej 
rozpoznawaæ zapalenie miêœnia sercowego i nie mylili go z objawami grypowymi, tak jak to by³o u mnie. Warto nag³aœniaæ takie 
przypadki jak mój, ¿e wœród m³odych ludzi przypadki zapalenia miêœnia sercowego siê zdarzaj¹ – i ¿e mo¿na je leczyæ. 

Tylko raz. Gdy ju¿ po wyjœciu ze szpitala by³am na wizycie kontrolnej w Aninie powiedziano mi, ¿e le¿y tam kolejna pacjentka 
z komorami, która chcia³aby siê ze mn¹ zobaczyæ. Oczywiœcie posz³am do niej i stara³am siê j¹ podtrzymaæ na duchu, bo doskonale 
wiedzia³am, co ona czu³a. PóŸniej ju¿ z nikim siê nie spotka³am, ale do tej pory interesujê siê komorami i rozwojem tej metody. 
Zawsze te¿ podczas kontroli w Aninie staram siê dowiedzieæ, ilu pacjentów jest tam na komorach, czy zdrowiej¹, czy udaje im siê 
tak, jak mnie siê uda³o. 

Mam czasami zaburzenia pracy serca i tak ju¿ pewnie bêdzie, bo to wszystko nie pozosta³o bez œladu. Ale po tym co przesz³am, 
mogê powiedzieæ, ¿e jest bardzo dobrze. Zajmujê siê domem, dzieæmi, staram siê ¿yæ normalnie i myœlê, ¿e dobrze mi to wychodzi. 
Ale choroba mia³a na moje ¿ycie wielki wp³yw. Spojrza³am na wiele spraw z zupe³nie innej perspektywy; po takim doœwiadczeniu 
zwyk³e, codzienne rzeczy staj¹ siê bardzo cenne. Wiem, ¿e trzeba siê cieszyæ ka¿dym dniem.

Czy spotka³a pani póŸniej kogoœ, kto mia³ wszczepione komory?

Jak pani czuje siê dzisiaj?
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Opracowanie technologii uszczelniania polimerowych materia³ów dla potrzeb protez serca

Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska
Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych, £ódŸ

Instytut Biopolimerów i W³ókien Chemicznych (IBWCh) w £odzi jest realizatorem zadania badawczego P01 „Opracowanie 
technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb protez serca”, w ramach strategicznego 
projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt.: „Polskie Sztuczne Serce”.  

G³ównym celem badañ prowadzonych w Instytucie jest opracowanie  technologii uszczelniania dakronowej protezy 
naczyniowej kaniuli wylotowej komory wspomagania serca. Do uszczelnienia protez dakronowych wytypowano naturalny 
polisacharyd – chitozan. 

Chitozan, poli[-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glukopiranoza] – jest pochodn¹ chityny, poli[-(1,4)-2-acetamido-2-deoxy-D-
glikopiranoza], która jest nastêpnym po celulozie, najbardziej rozpowszechnionym odtwarzalnym polimerem naturalnym. 
Wystêpuje ona w pancerzykach skorupiaków morskich, które stanowi¹ g³ówne Ÿród³o pozyskiwania tego surowca w 
warunkach przemys³owych. Chityna w postaci niemodyfikowanej, z uwagi na trudn¹ rozpuszczalnoœæ, nie znalaz³a szerokiego 
zastosowania praktycznego. W przeciwieñstwie do niej chitozan (wytwarzany przez deacetylacjê chityny) zaliczany jest do 
polimerów o wyraŸnym charakterze u¿ytkowym, zw³aszcza z uwagi na aktywnoœæ biologiczn¹ predysponowany jest do 
zastosowañ medycznych. 

Chitozan jest nietoksycznym polimerem biodegradowalnym, charakteryzuj¹cym siê wartoœci¹ LD50 > 16g/1 kg wagi cia³a. Do 
najbardziej istotnych w³aœciwoœci biologicznych polimeru nale¿y zaliczyæ: 
?biozgodnoœæ
?biodegradowalnoœæ, nietoksyczne produkty rozk³adu 
?aktywnoœæ przeciwbakteryjn¹, przeciwwirusow¹, przeciwgrzybow¹
?zdolnoœæ wi¹zania t³uszczy i obni¿ania poziomu cholesterolu (LDL)
?zdolnoœæ do stymulacji wzrostu fibroblastów - przyœpieszenie gojenie siê ran

Postaci¹ u¿ytkow¹ szczególnie dogodn¹ do zastosowañ medycznych, w tym do uszczelniania protez naczyñ krwionoœnych  
jest opracowany w IBWCh mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) [1]. MKCh jest form¹ u¿ytkow¹ otrzyman¹ w wyniku agregacji 
cz¹steczek z wodnych roztworów w kwasach organicznych lub nieorganicznych. MKCh jest form¹ przydatn¹ zw³aszcza do 
szeregu zastosowañ specjalnych a w zale¿noœci od doboru parametrów fizyko-chemicznych  ma w³aœciwoœci hemostatyczne 
lub atrombogenne [2].

Postaci¹ u¿ytkow¹ MKCh jest wodna zawiesina posiadaj¹ca unikaln¹ zdolnoœæ tworzenia b³on i pow³ok polimerowych o du¿ej 
adhezji do wielu materia³ów. Forma ta charakteryzuje siê wszystkimi cenniejszymi w³aœciwoœciami chitozanu wyjœciowego 
przy równoczesnej znacznie wy¿szej bioaktywnoœci i zdolnoœci do biodegradacji .

Do najwa¿niejszych w³aœciwoœci MKCh mo¿na zaliczyæ [3]: 
?     wysok¹ czystoœæ chemiczn¹
?    wysok¹ stabilnoœæ w postaci zawiesiny
?    bardzo wysok¹ adhezyjnoœæ
?    zdolnoœæ do tworzenia b³on i pow³ok polimerowych bezpoœrednio z zawiesiny
?    du¿¹ reaktywnoœæ chemiczn¹ i wysok¹ wartoœæ wskaŸnika wtórnego pêcznienia
?    bioaktywnoœæ
?    biodegradowalnoœæ
?    biozgodnoœæ i nietoksycznoœæ

W badaniach prowadzonych w Zespole Biomateria³ów IBWCh dotycz¹cych uszczelniania protez dakronowych wykorzystano 
mikrokrystaliczny chitozan otrzymany z polimeru wyjœciowego o œciœle okreœlonych parametrach fizyko-chemicznych: 
?   œrednia wartoœæ ciê¿aru cz¹steczkowego 
?   stopieñ deacetylacji  
?   zawartoœæ metali ciê¿kich 
?   zawartoœæ popio³u 
?   wskaŸnik wtórnego pêcznienia  

Transfer wiedzy do technologii….



Do uszczelnienia przygotowano zawiesiny wodne mikrokrystalicznego chitozanu o  zró¿nicowanej zawartoœci polimeru. 
Przeprowadzono rozeznanie i przeprowadzono próby uszczelniania protez naczyniowych przy wykorzystaniu ró¿nych technik 
pokrywania powierzchni. Wytypowano optymaln¹ technikê, po zastosowaniu której, po naniesieniu pow³oki MKCh, osi¹gniêto 
ca³kowite uszczelnienie protezy. Przepuszczalnoœæ wodna niemodyfikowanych protez dakronowych wynosi³a 670 ml/cm2/min. 
Na zdjêciach wykonanych przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego potwierdzono skutecznoœæ pokrywania powierzchni 
i równomiernoœæ uzyskanej pow³oki uszczelniaj¹cej protezê. 

Rys.1. Mikrofotografia SEM modyfikowanych mikrokrystalicznym chitozanem protez naczyniowych Dacron (naniesienie 8%).

Przeprowadzono równie¿ badania dotycz¹ce wp³ywu sterylizacji tlenkiem etylenu na parametry fizyko-chemiczne chitozanu jak 
i przepuszczalnoœæ protezy. Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu nie wywo³uje degradacji polimeru 
jak równie¿ nie pogarsza w³aœciwoœci uszczelniaj¹cych pow³oki MKCh modyfikowanych protez Dacron. 
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Miros³awa El Fray
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zak³ad Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych

W ostatnich latach prowadzi siê intensywne prace naukowe nad rozwi¹zywaniem problemów jednej z najpowa¿niejszych chorób 
cywilizacyjnych jak¹ stanowi¹ choroby serca. Wysoki odsetek pacjentów ¿yj¹cych w Polsce z niewydolnoœci¹ serca powoduje, ¿e 
jedn¹ z wa¿nych strategii leczenia jest potrzeba stosowania protez serca. Dotychczasowe osi¹gniêcia stosowania polskich komór 
wspomagania serca oraz postêpy œwiatowe w konstrukcji protez serca, sk³aniaj¹ do podjêcia prób opracowania krajowych protez. 
Jednymi z najczêœciej stosowanych syntetycznych, elastomerowych materia³ów polimerowych wykorzystywanych jako elementy 
konstrukcyjne serca s¹ segmentowe poliuretany (PUR), wykazuj¹ce wysok¹ biozgodnoœæ z krwi¹. 
PUR nale¿¹ do grupy elastomerów termoplastycznych (TPE), polimerów o specyficznej strukturze (matrycowo-domenowej) 
zbudowanych z segmentów sztywnych i giêtkich, po³¹czonych wi¹zaniami o charakterze „fizycznych” (najczêœciej termo-
odwracalnych) wêz³ów sieci. Uwa¿a siê, ¿e to w³aœnie struktura segmentowa (domen twardych i miêkkich o w³aœciwoœciach

Technologia wytwarzania poliestrowych elastomerów termoplastycznychdla potrzeb protez serca
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hydrofilowych i hydrofobowych) jest odpowiedzialna za wysok¹ biozgodnoœæ segmentowych TPU, gdy¿ zapobiega aktywacji 
komórek poprzez selektywny proces absorpcji protein, gównie albumin i ã-globulin [1,2]. TPE charakteryzuj¹ siê wysok¹ 
elastycznoœci¹ (porównywaln¹ z wulkanizowanymi kauczukami), które mo¿na przetwarzaæ metodami typowymi dla tworzyw 
termoplastycznych. Wiele z nich, w tym PUR, wykazuj¹ jednak znaczne pe³zanie w warunkach cyklicznych odkszta³ceñ. 

Dlatego du¿ym wyzwaniem jest opracowanie technologii otrzymywania elastomerowych biomateria³ów polimerowych 
o polepszonej odpornoœci zmêczeniowej dla potrzeb protez serca. Interesuj¹c¹ i bardzo obiecuj¹c¹ alternatyw¹ dla PUR 
mog¹ byæ poliestrowe elastomery termoplastyczne, równie¿ o budowie segmentowej [3], które wykazuj¹ biozgodnoœæ in 
vitro i in vivo [4,5] i bardzo dobre w³aœciwoœci zmêczeniowe [6-8].

W Zak³adzie Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
zosta³a opracowana technologia wytwarzania nowych segmentowych poliestrów termoplastycznych, w których jeden 
z rodzajów segmentów zbudowanych jest z jednostek tereftalanu etylenu, czyli takich jak w poli(tereftalanie etylenu)(PET), 
polimerze, który znalaz³ zastosowanie w produkcji dzianych protez naczyniowych typu Dalton H® lub Dacron®. Poliestrowe 
elastomery termoplastyczne zawieraj¹ce w swoje strukturze ugrupowania tereftalowe (tereftalanu etylenu lub butylenu)   
stanowi¹ jedn¹ z wa¿niejszych grup poliestrowych elastomerów termoplastycznych [9]. S¹ one najczêœciej ³¹czone 
z jednostkami oligoeterowymi, których wysoka zawartoœæ decyduje o biodegradacji, st¹d te¿ zastosowanie takich 
materia³ów jako rusztowania dla in¿ynierii tkankowej [10]. Podatnoœæ na degradacjê mo¿na ograniczyæ zwiêkszaj¹c udzia³ 
jednostek tereftalowych, jednak wówczas materia³y staj¹ siê bardzo sztywne i nieprzezroczyste. 

Nowe segmentowe poliestry opracowane z myœl¹ wdro¿enia ich do konstrukcji protez serca, w których do tej pory stosuje siê 
segmentowe PUR, dziêki odpowiednio dobranym monomerom i ich zawartoœci s¹ przezroczystymi polimerami o s³omkowym 
zabarwieniu (Rys. 1), o twardoœci porównywalnej z segmentowymi PUR. Opracowana technologia opiera siê na za³o¿eniach 
klasycznego procesu polikondensacji w masie stopionej, analogicznego do otrzymywania PET. Technologia jest przyjazna dla 
œrodowiska, gdy¿ jest syntez¹ bezrozpuszczalnikow¹ i  pozwala na uzyskanie powtarzanych szar¿y polimerów. Mo¿e byæ 
prowadzona jako proces periodyczny lub ci¹g³y. Segmentowe poliestry opracowane w Zak³adzie Biomateria³ów i Technologii 
Mikrobiologicznych mo¿na przetwarzaæ metodami wysokotemperaturowego wtrysku lub wyt³aczania oraz poddawaæ 
dodatkowej modyfikacji fizycznej, aby osi¹gn¹æ zadowalaj¹c¹ jakoœæ koñcowego produktu

           a)           b)

Rys. 1 Nowy materia³ poliestrowy (a) i obecnie stosowany w medycynie PUR (b)

Kolejne etapy realizacji projektu bêd¹ dotyczyæ badañ tych materia³ów (niemodyfikowanych i poddawanych specjalnej 
modyfikacji) pod k¹tem odpornoœci na wielokrotne odkszta³cenia (odpornoœci na p³yniêcie przy sta³ym, cyklicznie 
przyk³adanym obci¹¿aniu) z wykorzystaniem metody pêtli histerezy, oraz wdro¿enia technologii wytwarzania surowca dla 
produkcji protez serca.
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Artur Kapis
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

W 2008 roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii podjê³a – w ramach Pracowni Sztucznego Serca – realizacjê projektu opracowania 
i wykonania prototypu pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca dla dzieci o nazwie POLVAD-PED. Nowa komora 
ma byæ uzupe³nieniem, stosowanych dotychczas klinicznie z powodzeniem, komór wspomagania serca dla doros³ych pacjentów 
POLVAD-MEV, wchodz¹cych w sk³ad polskiego systemu wspomagania serca POLCAS, opracowanego w ca³oœci przez Fundacjê 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Opracowywana w ramach tego projektu proteza przeznaczona jest do wspomagania serca 
u dzieci ze skrajn¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia zagra¿aj¹c¹ ich ¿yciu. Przewidywany zakres wiekowy dzieci, u których bêdzie mo¿liwe 
zastosowanie wspomagania serca komor¹ POLVAD-PED, to 7–12 lat, z mas¹ cia³a od 20 do 40 kg. Maksymalna objêtoœæ wyrzutowa 
komory w jednym cyklu wynosi 40 ml. 

Komora POLVAD-PED, analogicznie do aktualnie stosowanej klinicznie u doros³ych pacjentów komory POLVAD-MEV, mo¿e byæ 
wykorzystana jako wspomaganie serca w regeneracji uszkodzonego miêœnia sercowego lub jako pomost do transplantacji serca, 
umo¿liwiaj¹cy nie tylko podtrzymanie ¿ycia pacjenta bêd¹cego w stanie skrajnej niewydolnoœci kr¹¿enia, lecz tak¿e powrót 
poprawnej funkcji narz¹dów organizmu i stworzenie dobrych warunków dla przeszczepienia serca. 

Komora POLVAD-PED mo¿e byæ wszczepiana pacjentom w kilku konfiguracjach wspomagania niewydolnego serca:
?jako wspomaganie dwukomorowe (BiVAD), czyli jednoczesne wspomaganie zarówno lewej, jak i prawej komory
       niewydolnego serca
?jako wspomaganie lewokomorowe (LVAD), czyli izolowane wspomaganie lewej komory niewydolnego serca
?jako wspomaganie prawokomorowe (RVAD), czyli izolowane wspomaganie prawej komory niewydolnego serca

Komora wykonana jest w ca³oœci z biozgodnego poliuretanu i wyposa¿ona w dwie jednodyskowe zastawki mechaniczne. 
Do przygotowania prototypu komory wykorzystano technologiê stosowan¹ w wytwarzaniu komór w wersji klinicznej.

Komora POLVAD-PED napêdzana jest pneumatycznie, przez jednostki napêdowe serii POLPDU, skonstruowane w Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii.

W oparciu o szczegó³owe za³o¿enia konstrukcyjne okreœlone na wstêpie realizacji projektu, zaprojektowano konstrukcjê komory 
pediatrycznej o kszta³cie zoptymalizowanym pod wzglêdem architektury powierzchni wewnêtrznej komory. Prace konstrukcyjne 
realizowane by³y z wykorzystaniem zaawansowanych metod projektowania CAD oraz komputerowych symulacji przep³ywu, 
pozwalaj¹cych na optymalizacjê kszta³tu elementów komory maj¹cych bezpoœredni kontakt z przep³ywaj¹c¹ krwi¹ pacjenta.

Realizacja zadañ w projekcie podzielona zosta³a na trzy etapy:

?W pierwszym etapie realizacji projektu wykonano zadania zwi¹zane g³ównie z opracowaniem konstrukcji komory
pediatrycznej - zaprojektowano konstrukcjê poszczególnych elementów sk³adowych komory. Na podstawie kilku
opracowanych · wersji konstrukcji przeprowadzono analizy przep³ywu wykorzystuj¹c zaawansowane metody
komputerowych symulacji przep³ywu CFD. Przeprowadzone symulacje przep³ywu pozwoli³y na dokonanie wyboru
ostatecznej wersji konstrukcji, na podstawie której przyst¹piono do realizacji dalszych etapów projektu.
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W drugim etapie realizacji projektu, w oparciu o zaprojektowan¹ konstrukcjê numeryczn¹ komory, przyst¹piono do prac 
zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji oprzyrz¹dowania przeznaczonego do wytworzenia elementów sk³adowych 
komory oraz z przygotowaniem oprzyrz¹dowania niezbêdnego do monta¿u prototypu. 

W trzecim etapie wykonano zadania zwi¹zane z uruchomieniem oprzyrz¹dowania technologicznego, wytworzeniem 
elementów sk³adowych prototypu komory oraz wytworzeniem prototypu pediatrycznej komory wspomagania serca. 
Efektem realizacji projektu jest prototyp nowej komory wspomagania serca dla dzieci POLVAD-PED. Realizacja projektu 
zakoñczona zosta³a w lutym 2009 roku. Projekt jest pierwszym etapem przedsiêwziêcia, którego ostatecznym celem jest 
wprowadzenie do klinicznego stosowania pediatrycznych komór wspomagania serca jako standardowej metody leczenia 
skrajnej niewydolnoœci serca u dzieci. 

Czasza krwista – widok analizy ci¹g³oœci 
powierzchni (CAD)

Siatka numeryczna komory pediatrycznej (faza wyrzutu i nape³niania) 

Wektory prêdkoœci przep³ywu strumienia w komorze pediatrycznej 

W roku bie¿¹cym przyst¹piono do realizacji drugiej fazy przedsiêwziêcia 
zaplanowanej na lata 2009–2010, maj¹cej na celu przeprowadzenie 
specjalistycznych badañ laboratoryjnych oraz badañ w eksperymencie na 
zwierzêtach dla zweryfikowania parametrów funkcjonalnych komory POLVAD-
PED. Zaplanowane prace zorganizowane zosta³y w trzyetapowym projekcie, na 
wykonanie którego przewidziano dziesiêæ miesiêcy: od marca do stycznia 2010 
roku.

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzone zostan¹ badania 
w³asnoœci hydrodynamicznych oraz badania laboratoryjne in vitro komory 
POLVAD-PED. Uzyskane wyniki badañ pozwol¹ na zweryfikowanie, w pe³nym 
zakresie, parametrów funkcjonalnych opracowanej konstrukcji prototypu 
komory POLVAD-PED. Wyniki pozwol¹ na zoptymalizowanie konstrukcji, 
w szczególnoœci w obrêbie architektury kszta³tu wewnêtrznych powierzchni 
komory, maj¹cych bezpoœredni kontakt z przep³ywaj¹c¹ przez komorê krwi¹. 

Drugi etap projektu pozwoli na wprowadzenie opracowanych zmian dla 
zoptymalizowania konstrukcji oraz przeprowadzenie koñcowych badañ 
uzupe³niaj¹cych prototypu. Wykonane zostan¹ badania komputerowej symulacji                 
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przep³ywu w oparciu o cyfrowy model CAD oraz badania wizualizacji przep³ywu na modelu fizycznym z wykorzystaniem 
anemometrii laserowej i ultradŸwiêków.                 

Etap trzeci realizacji projektu to prace przygotowawcze do doœwiadczenia na zwierzêtach oraz przeprowadzenie serii trzech 
eksperymentów. Zaplanowane zadania bêd¹ mia³y na celu przygotowanie, organizacjê i przeprowadzenie serii eksperymentów 
na zwierzêtach. Zebrane wyniki pozwol¹ na przeprowadzenie ostatecznej oceny parametrów funkcjonalnych prototypu komory 
POLVAD-PED.

Realizacja projektu badañ prototypu pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-PED w roku 2009–2010 
pozwoli na optymalizacjê i weryfikacjê konstrukcji prototypu oraz przygotowanie pediatrycznej komory wspomagania serca 
POLVAD-PED do ostatecznej fazy eksperymentu klinicznego.
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