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S£OWO WSTÊPNE

„Bóg ma tysi¹c tysiêcy twarzy, lecz cz³owiek ma tylko jedno serce”.
R. Scott Bakker

Szanowni Pañstwo,

Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa do lektury trzeciego wydania biuletynu programu „Polskie
Sztuczne Serce”. Przedstawiamy Pañstwu nowych wykonawców zadañ badawczych programu oraz
recenzentów przedsiêwziêæ P01 i P02, którzy zgodzili siê wspomóc program „Polskie Sztuczne Serce”
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, oceniaj¹c postêpy prac programu.
W tym wydaniu biuletynu zwracamy uwagê na rozwój programu „Polskie Sztuczne Serce”,
a w szczególnoœci na rezultaty zadañ badawczych i wdro¿eniowych, specjalistyczn¹ aparaturê
badawcz¹ oraz publikacje naukowe.
Bardzo dziêkujemy Paw³owi Krystkiewiczowi, który w miesi¹c po przeszczepie napisa³ dla nas o swojej
radoœci i odczuciach po wspomaganiu serca, które trwa³o prawie rok.
¯yczymy Pañstwu mi³ej lektury.

Koordynator programu Jan Sarna
oraz
Redakcja biuletynu – Ma³gorzata Gonsior, Roman Kustosz, Artur Kapis

Zabrze, luty 2010
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LIST OD KOORDYNATORA
Szanowni Pañstwo,
Rok 2009 zbli¿y³ nas do pó³metka programu Polskie Sztuczne Serce, rozwijaj¹c nasze przedsiêwziêcie na szerok¹
skalê. Zadania czêœci badawczej realizuje 27 instytucji naukowo-badawczych, natomiast zadania czêœci
wdro¿eniowej realizowane s¹ w 4 oœrodkach kardiochirurgicznych naszego kraju.
Wdra¿anie nowych protez serca i metod wspomagania serca stanowi g³ówny zamierzony cel programu
a zarazem jego najwiêksz¹ wartoœæ.
W tym w³aœnie zakresie osi¹gnêliœmy bardzo znacz¹ce rezultaty. Z koñcem roku 2009 dwa wiod¹ce krajowe
oœrodki mechanicznego wspomagania serca (II Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii
w Warszawie oraz Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Œl¹skim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu), realizuj¹ce zadania wdro¿eniowe programu, wyposa¿one zosta³y w prototypy zmodernizowanego
sterownika pulsacyjnych komór wspomagania serca POLPDU-402. Aktualnie przygotowywane s¹ pierwsze
kliniczne aplikacje tych urz¹dzeñ. Jest to pierwszy rezultat wdro¿eniowy w zakresie polskich protez serca
osi¹gniêty w programie.
W tym samym czasie w tych samych klinikach, w kolejnym zadaniu wdro¿eniowym programu, wykonano
pierwsze wszczepienia implantowalnych wirowych pomp d³ugoterminowego wspomagania serca – HeartWare
– wprowadzaj¹c tym samym do stosowania klinicznego w Polsce obecnie najbardziej zaawansowan¹
technologiê wspomagania serca, pozwalaj¹c¹ na wieloletnie leczenie chorego, bez koniecznoœci sta³ej
hospitalizacji.
Zaawansowanie prac badawczych programu, monitorowane regularnie przez Koordynatora, jest w wiêkszoœci
przypadków satysfakcjonuj¹ce - co znajduje potwierdzenie w raportach oraz opiniach niezale¿nych,
powo³anych przez Koordynatora recenzentów. Pojawiaj¹ siê pierwsze praktyczne rezultaty innowacyjne tych
prac pod postaci¹ pierwszych zg³oszeñ patentowych, dotycz¹ce: nowych biomateria³ów, modyfikacji ich
powierzchni, metrologii sygna³ów w protezach serca i oryginalnej konstrukcji protez serca. Postêpowanie
przygotowuj¹ce wnioski patentowe prowadzone jest w ramach pragmatyki patentowej uruchomionej
z pocz¹tkiem roku 2009 przez Koordynatora na potrzeby programu.
Zaanga¿owanie finansowe programu jest na poziomie 40% - z ogólnej kwoty 30 milionów z³otych
przeznaczonych na realizacjê programu – na koniec roku 2009 poniesione nak³ady wynosz¹ niespe³na
12 milionów z³otych.
W roku 2010 spodziewamy siê wdro¿enia do stosowania klinicznego przenoœnego sterownika protez serca
POLPDU-501 oraz nowej konstrukcji pozaustrojowej komory wspomagania serca. Rezultaty projektów
przedsiêwziêæ P01- in¿ynierii materia³owej - oraz P02 - metrologii i teleinformatyki - powinny zaowocowaæ
wprowadzeniem biomateria³ów modyfikuj¹cych powierzchniê protez serca oraz rozwi¹zañ metrologicznych,
pozwalaj¹cych lepiej kontrolowaæ i optymalizowaæ pracê protezy. Zmiany te powinny jeszcze bardziej podnieœæ
bezpieczeñstwo stosowania polskich protez serca, przyczyniaj¹c siê do dalszego postêpu tej formy leczenia.
Dla zapewnienia prawid³owej realizacji programu, w tym dostosowania czêœci wdro¿eniowej programu do jego
czêœci badawczej jak równie¿ dla implementacji najnowszych œwiatowych osi¹gniêæ w stosowaniu protez serca,
Koordynator z³o¿y³ projekt modyfikacji harmonogramu programu, zak³adaj¹cy wyd³u¿enie realizacji programu
do roku 2012. Projekt zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Radê Programu, a jego ostateczna wersja, bêd¹ca
wynikiem konsultacji miêdzyresortowych i spo³ecznych zosta³a przed³o¿ona Komitetowi Sta³emu Rady
Ministrów.
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Zak³ad Urz¹dzeñ Wykonawczych Automatyki i Robotyki,
Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. in¿. Krzysztof Janiszowski w latach 1964–1970 studiowa³ na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czasie studiów na
Politechnice Warszawskiej rozpocz¹³ równolegle studia zaoczne
na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na
specjalnoœci Metody Numeryczne. W 1970 roku obroni³ pracê
dyplomow¹ pt. „Tyrystorowa kaskada zaworowa do sterowania
silnikiem klatkowym” na specjalnoœci Automatyka Napêdów. Praca ta
zosta³a wyró¿niona II nagrod¹ w ogólnopolskim konkursie na najlepsz¹
pracê dyplomow¹ uczelni technicznych w 1970 roku. W 1972 roku,
w czasie pisania rozprawy doktorskiej, zakoñczy³, po szeœciu
profesor Krzysztof Janiszowski semestrach, studia zaoczne na Wydziale Matematyki.
Pracê doktorsk¹ pt. „Sterowalnoœæ uk³adów nieliniowych” wykona³ pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿.
Tadeusza Kaczorka i obroni³ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1973 roku. W tym
samym roku rozpocz¹³ pracê na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki, w Instytucie Automatyki
Przemys³owej. W latach 1985–86 by³ stypendyst¹ Fundacji im. Humboldta i pracowa³ na RuhrUniversität w Bochum. W 1991 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, obroni³ pracê
habilitacyjn¹ pt. „Ocena w³aœciwoœci dynamicznych obiektu regulacji na podstawie analizy wyników
identyfikacji statystycznej”. W 1996 roku zosta³ mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Politechniki Warszawskiej. W 2001 roku uzyska³ tytu³ profesora nauk technicznych. Od 1996 roku pe³ni
funkcjê kierownika Zak³adu Urz¹dzeñ Wykonawczych Automatyki i Robotyki w Instytucie Automatyki
i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Poza sta¿em naukowym w ramach stypendium Humboldta, odby³
liczne zagraniczne sta¿e fachowe (projektant uk³adów automatyki, 1974, 1981) oraz naukowe (1980,
1983, 1993).
Zainteresowania naukowe prof. Krzysztofa Janiszowskiego obejmuj¹ zagadnienia identyfikacji,
modelowania i sterowania procesów technologicznych oraz uk³adów napêdowych. Wypromowa³
7 doktorów, przy czym g³ównym obszarem tych prac by³o zastosowanie nowoczesnych algorytmów
sterowania w uk³adach napêdowych. W zakresie badañ aplikacyjnych bra³ równie¿ udzia³ lub kierowa³
zadaniami w tematyce: identyfikacji procesów przemys³owych (piec obrotowy w cementowni, piec do
ci¹g³ego wytopu stali, reaktor chemiczny, piec pirolityczny, walczak parowy, zespó³ oczyszczalni itd.),
syntezy algorytmów sterowania p³ynowych uk³adów serwo-napêdów, zespo³u napêdu hybrydowego
o dwóch stopniach swobody, opracowywania pakietów oprogramowania dla identyfikacji uk³adów
dynamicznych (IDCAD) oraz modelowania, symulacji i sterowania procesów przemys³owych (PExSim).
W programie “Polskie Sztuczne Serce” zespó³ prof. Janiszowskiego pracuje nad opracowaniem urz¹dzeñ
do teletransmisji, zdalnego nadzorowania i serwisowania pracy kolejnych wersji urz¹dzenia do
wspomagania pracy serca. Prace te obejmuj¹ równie¿ utworzenie œrodowiska dla celów modelowania
uk³adu kr¹¿enia pacjenta i kolejnych wersji urz¹dzeñ wspomagaj¹cych, w celu umo¿liwienia
diagnozowania stanów awaryjnych oraz sprawdzenia metod wspomagania. W zakresie modelowania
uk³adu kr¹¿enia prof. Janiszowski wspó³pracuje z zespo³em prof. Marka Darowskiego z Instytutu
Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN.
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Recenzentem przedsiêwziêcia P02 programu „Opracowanie technologii
metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb
protez serca” jest profesor Romuald Bêdziñski z Politechniki Wroc³awskiej.
Prof. dr hab. in¿. Romuald Bêdziñski prof. zw., cz³onek korespondent PAN,
jest kierownikiem Zak³adu In¿ynierii Biomedycznej i Mechaniki
Eksperymentalnej Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej.
Jest autorem i wspó³autorem 415 publikacji, w tym 38 z listy fildelfijskiej,
3 ksi¹¿ek oraz 3 skryptów, a tak¿e artyku³ów, które publikowane by³y w takich
czasopismach, jak: Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
Biocybernetics and Biomedical Engineering, Biology of Sport, Acta
Bioengineering and Biomechanics, Chirurgia Narz¹dów Ruchu i Ortopedia
Polska, Przegl¹d Mechaniczny oraz zagranicznych – OIAZ, Strain, J. Medical
and Biological Engineering and Computing, Materials Engineering, Clinical
Biomechanics, Russian Journal of Biomechanics, Materials Engineering itp.
Prof. Romuald Bêdziñski jest autorem 14 patentów, wypromowa³ 18 doktorów i jest sta³ym recenzentem takich
czasopism, jak: Journal Biomechanics, Clinical Biomechanics, Medical& Biological Eng & Computing, Strain itp.,
a tak¿e czasopism polskich. Jest cz³onkiem wielu zagranicznych i miêdzynarodowych organizacji naukowych,
w których pe³ni wa¿ne funkcje, miêdzy innymi jest prezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,
przewodnicz¹cym Sekcji Biomechaniki PAN i przewodnicz¹cym Komisji In¿ynierii Biomedycznej PAN Oddzia³
Wroc³aw. Jest cz³onkiem kierownictw redakcji wielu czasopism naukowych (Acta of Bioengineering and
Biomechanics, Journal of Rehabilitation, Series on Biomechanics Quarterly, Fizjoterapia, Orthopaedics Trauma
Surgery and Related Research, Hungarian Biomechnics).
Zosta³ uhonorowany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1978), odznak¹ „Przyjaciel Dziecka” (1993), Medalem Edukacji
Narodowej (2003). Senat Akademii Medycznej we Wroc³awiu nada³ profesorowi Bêdziñskiemu medal Academia
Medica Vratislavenisis Polonia (2002), a Samorz¹d Studencki Politechniki Wroc³awskiej – tytu³ Z³oty Opiekun
(2004). Profesor prowadzi sta³¹ i wieloletni¹ wspó³pracê naukow¹ z wieloma oœrodkami, prowadzi wyk³ady
w kraju i za granic¹ (uniwersytety w Bolonii, Pary¿u, Nottingham, Bristolu, Pradze, Budapeszcie, Wiedniu,
Auckland).
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza prof. Romualda Bêdziñskiego skoncentrowana jest przede wszystkim na
zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych.
Podstawowe obszary dzia³alnoœci naukowej to: eksperymentalna analiza ustalonych i zmiennych stanów
odkszta³ceñ i naprê¿eñ w elementach maszyn i konstrukcjach mechanicznych ukierunkowanych na optymalne
kszta³towanie ich w³asnoœci wytrzyma³oœciowych, badania eksperymentalne procesów i zjawisk przep³ywowych
w silnikach spalinowych (celem tych badañ jest optymalizacja procesów nape³niania cylindra i wymiany ³adunku),
projektowanie i wytwarzanie urz¹dzeñ pomiarowych do badañ maszyn metodami optycznymi.
Odrêbn¹ grup¹ zainteresowañ badawczych prof. Bêdziñskiego jest wspó³praca w dziedzinie medycyny klinicznej,
szczególnie w ortopedii. Na kanwie jego osi¹gniêæ zweryfikowano szereg konstrukcji oraz zasad doboru
endoprotez i stabilizatorów kostnych, zmieniono techniki operacyjne i rehabilitacyjne rekonstruowanych
zespo³ów tkankowych. Profesor mo¿e siê poszczyciæ równie¿ osi¹gniêciami w zakresie projektowania
i wytwarzania urz¹dzeñ pomiarowych, stanowisk do badania maszyn i konstrukcji metodami optycznymi. Od 28
lat jego dzia³alnoœæ naukowa zwi¹zana jest te¿ z biomechanik¹ struktur tkankowych oraz uk³adami zastêpczymi
cz³owieka. Badania z tego obszaru s¹ czêsto prowadzone wspólnie z lekarzami ze Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego, m.in. z Klinik¹ Ortopedii. Podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi i twórczo
rozwijanymi, w szeroko pojmowanej mechanice oraz biomechanice s¹: elastooptyka, interferometria
holograficzna, fotografia plamkowa, tensometria oporowa oraz metoda elementów skoñczonych.
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Obszar dzia³alnoœci profesora obejmuje doœwiadczalne badanie przemieszczeñ, odkszta³ceñ i naprê¿eñ w uk³adzie
ruchu cz³owieka w celu poznania mechanizmu ich przeci¹¿eñ, badania uk³adów zastêpczych oraz
wspomagaj¹cych proces leczenia (implanty, stabilizatory, itp.). Badania z tego obszaru s¹ najczêœciej prowadzone
wspólnie z lekarzami z uczelni medycznych. Z tego obszaru badañ do osi¹gniêæ prof. Bêdziñskiego mo¿na zaliczyæ
m.in. wyjaœnienie patomechanizmu powstawania przeci¹¿eñ struktur kostnych krêgos³upa, zdefiniowanie
kryteriów niestabilnoœci mechanicznej krêgos³upa, opracowanie kryteriów doboru oraz konstruowania
stabilizatorów krêgos³upa, okreœlenie zasad doboru w³aœciwoœci implantów stawu biodrowego, stworzenie
podstaw obci¹¿eniowych korekcji geometrycznej zniekszta³conego stawu kolanowego oraz opracowanie zasad
sztywnoœciowego doboru konstrukcji stabilizatorów stosowanych do wyd³u¿ania i leczenia skomplikowanych
z³amañ koñczyn. Ostatnie prace dotycz¹ systemów nawigacji komputerowej w zabiegach chirurgicznych, badania
interakcji implant-otaczaj¹ca tkanka oraz konstrukcji biomanipulatorów.
Prof. dr hab. in¿. Jan Marciniak, prof. zw. Politechniki Œl¹skiej
jest znanym w kraju i za granic¹ wybitnym specjalist¹ z dziedziny
in¿ynierii materia³owej i biomedycznej. W okresie 41-letniej
dzia³alnoœci naukowej w Politechnice Œl¹skiej kierowa³ zak³adami
oraz pe³ni³ funkcje dyrektora Instytutów i przewodnicz¹cego Rad
Naukowych Instytutów. By³ i nadal jest cz³onkiem wielu Sekcji
i Komisji PAN, Komitetów Naukowych konferencji zagranicznych
i krajowych, jest cz³onkiem Rad Programowych kilku czasopism
w obiegu miêdzynarodowym i cz³onkiem stowarzyszeñ
naukowych. Utrzymuje liczne kontakty z oœrodkami naukowymi
w kraju i za granic¹. Jest autorem 4 i wspó³autorem 8 ksi¹¿ek
monograficznych z dziedziny in¿ynierii biomedycznej
i materia³owej, a tak¿e autorem i wspó³autorem 17 skryptów
akademickich, 340 artyku³ów naukowych opublikowanych
w znacz¹cych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym
220 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych
i zagranicznych. Jest autorem 28 patentów i wspó³autorem 104
prac naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemys³u,
a w ostatnich latach 26 prac naukowo-badawczych
sponsorowanych przez KBN i MNiSW.

Recenzentem przedsiêwziêcia P01
programu „Opracowanie technologii
in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii
powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb
protez serca” jest profesor Jan Marciniak
z Politechniki Œl¹skiej

Za osi¹gniêcia naukowo-dydaktyczne prof. Jan Marciniak otrzyma³ szeœæ nagród Ministra Edukacji Narodowej,
w tym trzy indywidualne, nagrodê Ministra Przemys³u, nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 26
nagród JM Rektora Politechniki Œl¹skiej, kilkanaœcie nagród naukowo-technicznych (SIMP, SITPH), wyró¿nienie
statuetk¹ „Srebrnego Skrzyd³a” za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju miasta Tarnowskie Góry, a tak¿e
odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Z³otymi Odznakami „Za zas³ugi dla województwa katowickiego”, „Za zas³ugi dla województwa
leszczyñskiego”, Z³otymi Odznakami Honorowymi NOT i SIMP, Odznak¹ „Zas³u¿onemu dla Politechniki Œl¹skiej”
oraz Medalem 60-lecia Politechniki Œl¹skiej Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ nagrody naukowe uzyskane na Miêdzynarodowych Targach Innowacji i Wyrobów – z³ote
i srebrne medale (Grenoble 1996, Pittsburgh 1997, Londyn 1997) i Dyplomy Uznania Komitetu Badañ Naukowych.
Wyniki licznych prac badawczych, w szczególnoœci z zakresu biomateria³ów i biomechaniki dotycz¹ce ortopedii
i traumatologii oraz chirurgii ma³oinwazyjnej, zosta³y wdro¿one jako nowatorskie technologie i wyroby oraz
zosta³y wprowadzone do praktyki produkcyjnej i klinicznej zarówno w kraju, jak i w oœrodkach zagranicznych. Prof.
Jan Marciniak by³ promotorem 10 wyró¿nionych prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej; aktualnie jest
promotorem dwóch prac doktorskich i opiekunem dwóch prac habilitacyjnych.
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Zainspirowa³ i zorganizowa³ Œl¹skie Centrum In¿ynierii Biomedycznej, pozawydzia³ow¹ jednostkê organizacyjn¹
o charakterze uczelniano-przemys³owym, któr¹ kieruje. Jest to jednostka organizacyjna Politechniki Œl¹skiej,
³¹cz¹ca wspó³pracê jednostek Politechniki Œl¹skiej, Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Œl¹skiego
oraz czo³owych producentów wyrobów medycznych w kraju.

Profesor Jan Marciniak o programie Polskie Sztuczne Serce:
Program badawczy ,,Polskie Sztuczne Serce” jest innowacyjnym i interdyscyplinarnym przedsiêwziêciem.
Obejmuje zarówno opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca, jak i technologii
metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb projektowanych postaci konstrukcyjnych
protez, a tak¿e opracowania dla nich materia³ów konstrukcyjnych, g³ównie biomateria³ów o zmodyfikowanych
warstwach powierzchniowych, o specyficznych w³asnoœciach fizykochemicznych, które mo¿na uzyskaæ
nowoczesnymi metodami in¿ynierii powierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji uwzglêdniono dotychczasowe doœwiadczenia kliniczne uzyskane w czo³owych
œwiatowych oœrodkach in¿ynierii biomedycznej, jak te¿ dotychczasowy stan wiedzy z obszaru in¿ynierii
biomedycznej, g³ównie: biopomiarów, biomateria³ów, biomechaniki in¿ynierskiej, bioinformatyki i fizyki
medycznej. Przy weryfikacji wyników ustalone zostan¹ kryteria jakoœci finalnej protez i biomateria³ów,
wynikaj¹ce nie tylko z odniesienia do norm przedmiotowych ISO EN, ale tak¿e nowe ustalenia wynikaj¹ce
z prowadzonych badañ o charakterze poznawczym.
Do realizacji projektu w³¹czone zosta³y czo³owe krajowe oœrodki naukowo-badawcze, które posiadaj¹
udokumentowany i bogaty dorobek naukowo-badawczy i wdro¿eniowy w dziedzinie in¿ynierii biomedycznej,
a wiêc wymagany potencja³ intelektualny i badawczy. Recenzuj¹c okreœlon¹ grupê projektów, jestem pe³en
uznania dla osi¹gniêtych ju¿ rezultatów badañ i mam nadziejê, ¿e projekt zakoñczy siê pomyœlnie i efektownie
z wdro¿eniem rezultatów w postaci polskiego sztucznego serca o jakoœci odpowiadaj¹cej wymaganiom
i standardom œwiatowym.
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SIERPNIOWE WARSZTATY SPRAWOZDAWCZE
PROGRAMU ,,POLSKIE SZTUCZNE SERCE”

Tekst: Ma³gorzata Gonsior
Zdjêcia: Wojciech Bujok
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

W dniach 26–27 sierpnia 2009 roku odby³y siê drugie ju¿ warsztaty sprawozdawcze realizacji zadañ badawczych
programu ,,Polskie Sztuczne Serce”. By³y one podsumowaniem prac badawczych z okresu od 1 stycznia do koñca
czerwca 2009 roku. Wszyscy wykonawcy przedsiêwziêæ badawczych z zakresu in¿ynierii materia³owej, metrologii
oraz konstrukcji protez serca przedstawili postêpy swoich prac w odniesieniu do rezultatów z roku 2008. Warsztaty
odby³y siê w Zabrzu, w oœrodku konferencyjno-szkoleniowym „Innowacja” nale¿¹cym do Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Politechniki Œl¹skiej. Uroczystego otwarcia warsztatów dokona³ prof. Andrzej Karbownik –
rektor Politechniki Œl¹skiej pe³ni¹cy funkcjê prezesa Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz dr Jan
Sarna – dyrektor generalny Fundacji, koordynator programu.

Prof. Andrzej Karbownik

Zastêpca koordynatora programu ds. naukowych, mgr in¿. Roman Kustosz, prowadzi³ ca³oœæ warsztatów
obejmuj¹c¹ sprawozdania wykonawców ze zrealizowanych prac badawczych oraz dyskusje naukowe dotycz¹ce
osi¹gniêtych rezultatów. Pierwszy dzieñ poœwiêcony by³ ca³kowicie wyst¹pieniom wykonawców przedsiêwziêcia
P01 – Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb protez
serca. Wyst¹pienie ka¿dego wykonawcy koñczy³o odczytanie recenzji realizacji zadania przez recenzenta, którego
powo³a³ koordynator programu. Recenzentem prac z dziedziny in¿ynierii materia³owej by³ prof. Jan Marciniak
z Zak³adu In¿ynierii Powierzchni Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego Politechniki Œl¹skiej.

Prof. Jan Marciniak, mgr in¿. Roman Kustosz
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Drugi dzieñ warsztatów rozpocz¹³ siê zaprezentowaniem i omówieniem pragmatyki patentowej zwi¹zanej
z programem. W³odzimierz Caban, przedstawiciel Rzeczników Patentowych INVENT sp. z o.o., przedstawi³
opracowan¹ przez koordynatora koncepcjê pragmatyki patentowej w programie ,,Polskie Sztuczne Serce”,
a dr Alicja Adamczak – prezes Urzêdu Patentowego RP – przedstawi³a swoj¹ opiniê na temat tej koncepcji.

W³odzimierz Caban

dr Alicja Adamczak

Nastêpnie wykonawcy przedsiêwziêcia P02 i P03 zaprezentowali sprawozdania z realizowanych zadañ.
Recenzentem zadañ badawczych w ramach przedsiêwziêcia P02 – Opracowanie technologii metrologicznych,
informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca – by³ prof. Romuald Bêdziñski z Zak³adu In¿ynierii
Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej.
Przedsiêwziêcie P03 – Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca – recenzowa³
dr hab. n. med.. Romuald Cichoñ, dyrektor naukowy Fundacji i ordynator oddzia³u w Klinice Kardiochirurgii
Uniwersytetu Carla Gustava Carusa w DreŸnie.

dr Romuald Cichoñ

Prof. Bogus³aw Smólski

W warsztatach wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju – dyrektor Centrum
prof. Bogus³aw Smólski oraz mgr Agnieszka Sosiñska, a tak¿e przedstawicielka Ministra Zdrowia – mgr Anna
Mieczkowska – naczelnik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Adam Jarosz, Roman Kustosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

W pierwszym pó³roczu 2009 roku kontynuowano prace rozpoczête w 2008 roku w ramach zadañ badawczych
programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, realizuj¹c zasadniczy cel strategiczny programu, jakim jest
zbudowanie i wdro¿enie do stosowania klinicznego rodziny polskich protez serca. Dla zapewnienia szerokiego
wsparcia klinicznego leczenia krytycznej i przewlek³ej niewydolnoœci serca za pomoc¹ technologii mechanicznego
wspomagania, w ramach programu prowadzone s¹ prace badawcze, dotycz¹ce opracowania konstrukcji szeregu
rodzajów protez serca. Ka¿da z tych protez przeznaczona bêdzie dla konkretnych aplikacji klinicznych, w zale¿noœci
od charakteru schorzenia, przewidywanego czasu wspomagania serca i przyjêtej strategii leczenia pacjenta. I tak,
pozaustrojowa, pneumatyczna proteza serca stosowana bêdzie do krótkoterminowego wspomagania
w przypadkach ostrej niewydolnoœci, znamiennej dobrym rokowaniem w kierunku regeneracji miêœnia
sercowego. W przypadkach przed³u¿aj¹cej siê lub krytycznej niewydolnoœci serca uzasadnione jest zastosowanie
jego wspomagania przez d³u¿szy czas, za pomoc¹ czêœciowo wszczepialnej protezy, w celu doprowadzenia do
regeneracji lub do transplantacji serca naturalnego. Ca³kowicie wszczepialna, permanentna proteza serca
stanowiæ bêdzie szansê na uratowanie pacjentów z narastaj¹c¹, krytyczn¹ niewydolnoœci¹ serca, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do przeszczepu serca naturalnego. Grup¹ protez, decyduj¹cych o œwiatowych trendach
w dziedzinie leczenia niewydolnoœci serca za pomoc¹ mechanicznego wspomagania, s¹ wirowe pompy krwi.
Pompy takie stosowane s¹ do d³ugoterminowego wspomagania serca w leczeniu ukierunkowanym zarówno na
regeneracjê serca, jak i jego transplantacjê. Program „Polskie Sztuczne Serce” podejmuje tê tematykê w zadaniu
polegaj¹cym na opracowaniu wszczepialnej, osiowej i odœrodkowej protezy serca.
Przedsiêwziêciem kluczowym dla realizacji strategicznych celów programu jest przedsiêwziêcie P03, sk³adaj¹ce
siê z szeœciu zadañ badawczych, polegaj¹cych na opracowaniu konstrukcji poszczególnych protez serca. Dotycz¹
one pneumatycznej, pozaustrojowej protezy serca z kliniczn¹ wersj¹ sterownika, pneumatycznej, czêœciowo
wszczepialnej protezy serca, wyposa¿onej w sterownik przenoœny, umo¿liwiaj¹cy leczenie pacjenta w warunkach
domowych, ca³kowicie wszczepialnej protezy lewej komory serca oraz wszczepialnej, miniaturowej wirowej
pompy krwi.
W zakresie pozaustrojowego systemu wspomagania serca
opracowano numeryczn¹ konstrukcjê pneumatycznej komory
wspomagania POLVAD-EXT. Przeprowadzono analizê trzech
wariantów budowy protezy, w wyniku której powsta³a
dokumentacja, stanowi¹ca o gotowoœci do wytworzenia prototypu
protezy z przeznaczeniem do laborator yjnych badañ
eksploatacyjnych.

Wykresy konturowe prêdkoœci w komorze
POLVAD-EXT z trzema ró¿nymi rozmiarami
zastawek nap³ywowych.

Integralnymi elementami pulsacyjnych (w tym sterowanych
pneumatycznie) protez serca s¹ zastawki. W ramach programu
podjêto badania nad opracowaniem konstrukcji polskiej zastawki
dyskowej, w oparciu o rezultaty prac profesora Jacka Molla z Kliniki
Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi.

Wykonano szczegó³owe badania modeli numerycznych zespo³u zastawki i korpusu konektora, w rezultacie
których powsta³a konstrukcja zastawki wraz z dokumentacj¹ wykonawcz¹ prototypu.
Urz¹dzeniem przeznaczonym do sterowania prac¹ protezy pozaustrojowej w warunkach klinicznych jest
jednostka napêdowa POLPDU-402, bêd¹ca przedmiotem realizacji drugiego zadania przedsiêwziêcia P03.
W oparciu o wieloletnie doœwiadczenie kliniczne jednostki POLPDU-401 oraz laboratoryjne badania modelowe
nowej generacji urz¹dzenia opracowano prototyp zmodernizowanego, przewoŸnego sterownika POLPDU-402.
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Prototyp kliniczny zmodernizowanego,
przewoŸnego sterownika pneumatycznych
protez serca POLPDU-402

Lokalizacja komory POLVAD-IMPL w symulacji
numerycznej

M o d e l f i z y c z ny s p r ê¿a r k i
spiralnej

Przyk³adowe wyniki obliczeñ numerycznych
pompy osiowej oraz model fizyczny
uwzglêdniaj¹cy cztery wersje konstrukcyjne
odœrodkowej pompy krwi

Wytworzono jeden egzemplarz tego prototypu z przeznaczeniem do
eksploatacyjnych badañ laboratoryjnych, zaœ dwa kolejne
egzemplarze wytworzono dla potrzeb realizacji prac badawczych
w czêœci wdro¿eniowej programu, w ramach przedsiêwziêcia P04.
Przekazanie prototypów do badañ klinicznych nast¹pi³o
w listopadzie 2009 roku.
W ramach badañ nad opracowaniem konstrukcji czêœciowo
wszczepialnej protezy serca wykonano trzy numeryczne wersje
modelu urz¹dzenia, które poddano analizie anatomicznego
rozlokowania w ciele pacjenta. Planuje siê umieszczenie protezy w
klatce piersiowej, w bezpoœrednim s¹siedztwie serca. Okreœlono
wejœciowe za³o¿enia konstrukcyjne, które – po zweryfikowaniu
w konsultacjach szczegó³owych ze specjalistami z dziedziny
kardiochirurgii – bêd¹ stanowi³y podstawê dla opracowania finalnej
konstrukcji prototypu urz¹dzenia.

Jednoczeœnie prowadzone s¹ prace nad konstrukcj¹
przeznaczonego dla czêœciowo wszczepialnej, pneumatycznej
p ro tezy s e rca p r ze n o œ n e go u r z ¹ d ze n i a ste r u j ¹ c e go,
umo¿liwiaj¹cego leczenie pacjenta w warunkach poza szpitalnych.
Realizowane w tym zakresie prace dotyczy³y oceny mo¿liwoœci
zastosowania uk³adu z szybkim elektrozaworem lub zespo³u
t³okowego z silnikiem liniowym w konstrukcji uk³adu napêdowego.
W rezultacie pierwszych eksperymentów laboratoryjnych
okreœlono wymagania funkcjonalne dla uk³adu sprê¿arki oraz
zespo³u t³okowego. Opcjonalnie, rozpoczêto badania nad
opracowaniem konstrukcji sprê¿arki spiralnej, jako g³ównego
podzespo³u pneumatycznego uk³adu napêdowego. Zbudowano
model fizyczny bezolejowej sprê¿arki spiralnej, dla którego
przeprowadzono pierwsze próby uruchomieniowe i okreœlono
wytyczne dla modyfikacji konstrukcji urz¹dzenia.

Obszarem szczególnego zainteresowania programu „Polskie
Sztuczne Serce” s¹ wszczepialne protezy wspomagania serca
o przep³ywie ci¹g³ym, znajduj¹ce szerokie pole zastosowañ
w przypadkach leczenia niewydolnoœci serca w kierunku jego
regeneracji b¹dŸ kwalifikacji do przeszczepu serca biologicznego.
Zadania przedsiêwziêcia P03 w tym zakresie zaplanowane s¹
dwutorowo i przewiduj¹ opracowanie konstrukcji osiowej pompy
krwi o przep³ywie centralnym oraz pompy odœrodkowej, z wirnikami
lewituj¹cymi w polu magnetycznym. Zbudowano model
numeryczny prototypu osiowej pompy wspomagania serca,
opracowany na podstawie studiów modelowania trzech ró¿nych
wersji konstrukcyjnych urz¹dzenia.
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Ponadto, na podstawie studiów ró¿nych wersji konstrukcyjnych, opracowano dwa modele numeryczne wirowej
odœrodkowej pompy wspomagania serca. Dla potrzeb wstêpnej oceny trombogennoœci konstrukcji wirowej
pompy krwi na etapie modelu numerycznego opracowano i zwalidowano laboratoryjnie oryginaln¹ metodê
analizy konstrukcji pompy, opartej na modelowaniu obszarów dyssypacji energii. W przypadku obydwu wersji
konstrukcyjnych urz¹dzenia kolejne dzia³ania polegaæ bêd¹ na opracowaniu konstrukcji technicznej prototypu.
W ramach rozbudowy zaplecza badawczego Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii dla
potrzeb realizacji zadañ badawczych programu zbudowano i uruchomiono unikatowe stanowisko do badañ
hydrodynamicznych protez serca z hybrydowym, fizyczno-numerycznym modelem uk³adu kr¹¿enia. Stanowisko
jest obecnie wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych protez serca konstruowanych w ramach programu.

Stanowisko badañ
hydrodynamicznych wraz z
hybrydowym modelem uk³adu
kr¹¿enia.

Szczególnie wa¿nym zagadnieniem podczas opracowywania konstrukcji protez
serca jest zapewnienie biokompatybilnoœci ich powierzchni kontaktuj¹cych siê
z tkankami pacjenta, adekwatnej do przewidywanego czasu stosowania protezy.
Aktywowanie uk³adu krzepniêcia krwi w kontakcie z implantem mo¿e prowadziæ
do powstawania skrzepów i w konsekwencji do powa¿nych powik³añ.
W przypadku protezy pozaustrojowej, czêœciowo wszczepialnej i permanentnej,
wymagane jest zatem zapewnienie odpowiednio czasowego, d³ugoterminowego
i trwa³ego ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi na powierzchni protezy. W tym
miejscu znajduj¹ zastosowanie zaawansowane technologie in¿ynierii
materia³owej i in¿ynierii powierzchni. Przedsiêwziêcie P01 obejmuje zadania
zwi¹zane z opracowaniem technologii wytwarzania nowych oraz modyfikacji
istniej¹cych biomateria³ów pod k¹tem zapewnienia odpowiedniego stopnia
biokompatybilnoœci finalnych konstrukcji protez serca.

W opisywanym okresie, w rezultacie prac badawczych realizowanych przez 15 instytucji naukowych, opracowano
miêdzy innymi trzy technologie azotowania, tlenoazotowania i tlenowêgloazotowania metodami jarzeniowymi,
które zosta³y uruchomione na skalê laboratoryjn¹, dla wytwarzania zmodyfikowanych powierzchni stopów
tytanu i stali, w celu wykorzystania w konstrukcjach elementów protez serca.

Analiza fluorescencji w badaniu adhezji
komórek dla poliuretanu bazowego oraz
zmodyfikowanego powierzchniowo

Opracowano siedem technologii modyfikowania powierzchni
poliuretanu metod¹ ablacji laserowej dla d³ugotrwa³ego obni¿enia
ryzyka wykrzepiania krwi. Na podstawie przesiewowych badañ
biologicznych oraz zaawansowanych badañ strukturalnych
wyselekcjonowano cztery najlepiej rokuj¹ce technologie do
dalszej optymalizacji. Rezultatem badañ nad modyfikowaniem
powierzchni poliuretanu metodami jonowymi dla polepszenia
hemokompatybilnoœci i ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi s¹
dwie technologie, uruchomione na skalê laboratoryjn¹
z wykonanymi badaniami strukturalnymi uzyskanych wstêpnie
powierzchni.

W zakresie zastosowania metod chemicznego osadzania z fazy gazowej, dokonano optymalizacji parametrów
procesu modyfikowania powierzchni poliuretanu zwi¹zkami wêgla. Opracowano trzy metody pokrywania
powierzchni poliuretanu przeciwzakrzepowymi warstwami polimerowymi dla czasowego ograniczenia
trombogennoœci protezy pozaustrojowej.
Odrêbnym zagadnieniem konstrukcyjnym pulsacyjnych protez serca jest zespó³ membranowy pompy krwi. Jest
on odpowiedzialny za przenoszenie pneumatycznego lub hydraulicznego ciœnienia t³oczenia na objêtoœæ krwi
w komorze, w celu jej przepompowania.
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Zespó³ membrany sk³ada siê z trzech warstw, wspó³pracuj¹cych ze sob¹, z których jedna przeznaczona jest do
kontaktu z krwi¹, a dwie pozosta³e s¹ warstwami roboczymi. Wa¿nym jest zatem zapewnienie trwa³ych
w³aœciwoœci œlizgowych poszczególnych warstw. Przedmiotem jednego z zadañ badawczych jest opracowanie
technologii nanoszenia pow³ok tribologicznych na powierzchnie wspó³pracuj¹cych warstw zespo³u membrany.
W tym zakresie dokonano modyfikacji zaproponowanego w poprzednim okresie procesu nanoszenia pow³ok na
bazie wêgla, poprzez dodanie mo¿liwoœci wstêpnej aktywacji pod³o¿a poliuretanowego dla polepszenia adhezji
tych pow³ok.
Wiêkszoœæ zagranicznych firm trudni¹cych siê
wytwarzaniem ró¿nego rodzaju protez serca z u¿yciem
materia³ów polimerowych korzysta z dedykowanych,
autorskich b¹dŸ nabytych technologii wytwarzania tych
materia³ów, które zarezerwowane s¹ wy³¹cznie do
konstrukcji tych protez. S¹ to materia³y zaawansowane
technologicznie, spe³niaj¹ce wysokie wymagania,
zarówno w zakresie biozgodnoœci i odpornoœci na
biodegradacjê, jak i w zakresie parametrów zwi¹zanych
z przetwórstwem. Równie¿ w ramach programu
realizowane s¹ badania nad opracowaniem polimeru na
bazie poliestrów, przeznaczonego dla konstrukcji polskich
protez serca.

Poliester bazowy oraz modyfikowany materia³ami
wêglowymi w postaci granulatu

W tym zakresie pierwsze pó³rocze 2009 roku zakoñczono uruchomieniem na skalê laboratoryjn¹ procesu
wytwarzania polimeru bazowego oraz modyfikowanego zwi¹zkami wêgla, dla polepszenia
hemokompatybilnoœci. Próbki nowych materia³ów przebadane zosta³y pod k¹tem w³aœciwoœci
fizykomechanicznych i przekazane do badañ oceny biologicznej.

Obraz mikroskopowy i struktura pod³o¿a dla hodowli tkankowej

Szczególnym rezultatem realizacji programu jest
o p ra c o w a n i e n o w a t o rs k i e j t e c h n o l o g i i
wytwarzania pod³o¿a dla hodowli tkanek dla
uzyskiwania powierzchni biologicznie aktywnych
w aspekcie konstrukcji protez serca. Poniewa¿
badania te wykraczaj¹ poza zaplanowany
w harmonogramie programu zakres prac, bêd¹
kontynuowane w ramach odrêbnego projektu
badawczego dla póŸniejszego ich wykorzystania
w konstrukcjach protez serca.

Kolejnym elementem konstrukcji protez serca, zarówno
pozaustrojowych, jak i wszczepialnych, pulsacyjnych
i o przep³ywie ci¹g³ym, s¹ protezy naczyniowe, wykorzystywane
w po³¹czeniach pompy krwi z naczyniami krwionoœnymi
pacjenta. Jedno z zadañ programu poœwiêcone jest badaniom
nad opracowaniem technologii uszczelniania dzianej protezy
poliestrowej mikrokrystalicznym chitozanem. Na podstawie
badañ laboratoryjnych potwierdzono bardzo dobre w³aœciwoœci
uszczelniaj¹ce oraz odpornoœæ na sterylizacjê gazow¹
opracowanego materia³u.
Pierwsze próbki uszczelnionych protez przekazano do badañ
szczelnoœci in vitro z wykorzystaniem krwi zwierzêcej.

Powierzchnia zewnêtrzna uszczelnionej
protezy przed i po sterylizacji gazowej EO
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Opracowywanie tak wyrafinowanych konstrukcji, jak protezy
serca, wymaga zastosowania – oprócz zaawansowanych
technologii in¿ynierii materia³owej – równie
zaawansowanych metod przetwórstwa materia³ów.
Szczególnie przydatn¹ z punktu widzenia z³o¿onych kszta³tów
detali jest technika odlewnicza. W ramach przedsiêwziêcia Etapy wykonywania formy ceramicznej warstwowej
P01 opracowano technologiê wytwarzania pierœcienia
zastawki dyskowej (zastawka wg projektu prof. Jacka Molla) metod¹ odlewnicz¹ ze stopów tytanu. Technologia ta
opracowana zosta³a dotychczas na skalê modelow¹ i jest w trakcie optymalizacji dla uruchomienia wdro¿enia.
W pierwszym etapie realizacji programu zaproponowano trzy oryginalne metody badawcze oceny biologicznej
opracowywanych biomateria³ów w kontakcie z tkankami. W opisywanym okresie dokonano, z wykorzystaniem tych
metod, pierwszych selekcji wytworzonych w ramach badañ technologicznych materia³ów. Spoœród siedmiu
technologii nanoszenia mikrokrystalicznych warstw zwi¹zków tytanu i wêgla na pod³o¿e poliuretanowe metodami
laserowymi wybrano cztery do dalszych badañ. Spoœród kilku zaproponowanych struktur warstw zwi¹zków tytanu,
tlenu i azotu, nanoszonych metodami jarzeniowymi na elementy tytanowe protez serca, wyselekcjonowano dwie
o najlepszej hemokompatybilnoœci.
W ramach realizacji zadañ przedsiêwziêcia P01 wykonywano równie¿ badania oceny biologicznej opracowywanych
dla potrzeb konstrukcji protez serca biomateria³ów, z wykorzystaniem ustanowionych w poprzednim okresie
metodologii badawczych: podstawowej oceny trombogennoœci w badaniach z wykorzystaniem modelu si³
œcinaj¹cych w krwi pe³nej, oceny wp³ywu rodzaju sterylizacji na w³aœciwoœci biomateria³u oraz zaawansowanego,
pe³nego pakietu badañ biozgodnoœci w kontakcie z tkankami.
Oprócz zagadnieñ konstrukcyjno-materia³owych, zadania programu uwzglêdniaj¹ opracowanie technik pomiaru
parametrów biologicznych i hemodynamicznych, istotnych z punktu widzenia sterowania prac¹ protezy serca,
systemów bezprzewodowego zasilania i transmisji danych oraz systemów sterowania i zdalnego nadzoru
wszczepialnych protez serca w warunkach pozaklinicznych. Tego rodzaju badania s¹ przedmiotem realizacji
przedsiêwziêcia P02. W ramach tego przedsiêwziêcia w pierwszej po³owie 2009 roku opracowano reograficzn¹
metodê pomiaru objêtoœci krwi w protezie serca.

Uk³ad reograficznej metody
pomiaru objêtoœci krwi w protezie
serca.

Zbudowany modelowy uk³ad konstrukcyjny wykorzystany zosta³ do badañ
laboratoryjnych oceny skutecznoœci pomiaru objêtoœci krwi. Skuteczny
i mo¿liwie dok³adny pomiar tego parametru jest szczególnie wa¿ny
w przypadku protez wszczepialnych, gdzie nie jest mo¿liwa wizualna ocena
jakoœci pracy protezy, zwi¹zanej ze stopniem nape³niania i wyrzutu krwi. St¹d
te¿ w programie przewidziano mo¿liwoœæ przeprowadzenia badañ nad
alternatywnymi technikami pomiarowymi. W tym zakresie opracowano
oryginaln¹, akustyczn¹ metodê oceny objêtoœci chwilowej krwi w protezie
serca, z wykorzystaniem rezonatora Helmholtza. Wykonano model fizyczny
uk³adu pomiarowego, który zosta³ przekazany do badañ laboratoryjnych
skutecznoœci pomiaru objêtoœci.

Jedn¹ z koncepcji bie¿¹cej oceny jakoœci pracy wszczepialnej protezy serca
jest wykorzystanie pomiaru poziomu saturacji krwi, jako parametru
zwi¹zanego ze skutecznoœci¹ prowadzonego procesu wspomagania serca.
W tym celu opracowano pulsacyjn¹ metodê fotoelektryczn¹ pomiaru
saturacji, zbudowano uk³ad pomiarowy i zweryfikowano poprawnoœæ jego
dzia³ania w badaniach laboratoryjnych z u¿yciem krwi zwierzêcej.

14

Stanowisko pomiarowe saturacji krwi
w króæcu wylotowym komory
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REZULTATY CZÊŒCI BADAWCZEJ PROGRAMU „POLSKIE SZTUCZNE SERCE”
W PIERWSZYM PÓ£ROCZU 2009 ROKU

Dla potrzeb ca³kowicie wszczepialnej protezy serca opracowano konstrukcjê modelow¹
bezkontaktowego uk³adu dwukierunkowej transmisji danych przez tkankê skórn¹ oraz uk³adu
bezprzewodowej transmisji energii dla zasilania protezy. Uk³ady zbudowano w oparciu o wyniki analizy
teoretycznej oraz symulacji komputerowych, które zosta³y zweryfikowane w badaniach laboratoryjnych
modeli.

Stanowisko laboratoryjne do badan uk³adu Uk³ad doœwiadczalny transmisji danych
bezprzewodowej transmisji energii
przez skórê

Ponadto w ramach przedsiêwziêcia opracowano konstrukcjê modelow¹ Ÿród³a zasilania
i magazynowania energii dla potrzeb wszczepialnej protezy serca, stworzon¹ w oparciu o szczegó³ow¹
analizê mo¿liwoœci wykonania, istniej¹cych rozwi¹zañ oraz propozycjê technologii wytworzenia ze
szczególnym uwzglêdnieniem uk³adu transmitera.
Osobnym zagadnieniem zwi¹zanym z opracowywaniem konstrukcji protez serca jest zaawansowane
modelowanie numeryczne, któremu poœwiêcono jedno z zadañ przedsiêwziêcia P02. W ramach tego
zadania, polegaj¹cego na opracowaniu wielkoskalowego modelu numerycznego protezy serca,
zbudowano narzêdzie programowe do adaptacyjnego tworzenia numerycznych siatek obliczeniowych,
jako interfejsu dla wprowadzania cyfrowych modeli konstrukcji protez serca, powstaj¹cych
w programach typu CAD oraz opracowano model reologiczny krwi, przeznaczony do implementacji
w modelu wieloskalowym protezy serca.
(W artykule wykorzystano materia³y ze sprawozdañ merytorycznych wykonawców programu)
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Tekst: Roman Kustosz, Jerzy Pacholewicz, Grzegorz Religa
Fotografia: Tomasz Styn, Grzegorz Religa,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Dziêki czêœci wdro¿eniowej programu „Polskie Sztuczne Serce” leczenie niewydolnoœci serca z wykorzystaniem
mechanicznego wspomagania serca w Polsce zyska³o niezwykle dynamiczny postêp. W roku 2009 w II Klinice
Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie rozpoczêto realizacjê zadania 4.2 pt.
„Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolnoœci
serca”. Zadanie to jest kontynuacj¹ zadania wdro¿eniowego 4.1 pt. „Wprowadzenie do stosowania klinicznego
zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca”, którego jednym z efektów jest, opracowany
wspólnie z Œl¹skim Centrum Chorób Serca i Fundacj¹ Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, protokó³ postêpowania
w leczeniu pacjentów z wykorzystaniem systemu POLCAS. Protokó³ ten opracowany zosta³ w celu optymalizacji
stosowania mechanicznego wspomagania w Polsce i obejmuje wszystkie etapy leczenia od kwalifikacji pacjenta,
poprzez zabieg wszczepienia systemu, leczenie w okresie oko³ooperacyjnym i dalsze prowadzenie wspomagania
serca. Zawiera schematy postêpowania dotycz¹ce wszystkich etapów leczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem
postêpowania przeciwkrzepliwego i zapobiegania infekcjom zwi¹zanym z metod¹.
II Klinika kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie jest jednostk¹ o najwiêkszym w kraju
doœwiadczeniu w klinicznym stosowaniu pozaustrojowego pneumatycznego wspomagania serca systemem
POLCAS. Doœwiadczenie to obejmuje w chwili obecnej ponad 120 implantacji systemu w ró¿nych konfiguracjach
i dla ró¿nych wskazañ. Oœrodek ten wypracowa³ podstawy dla rozpowszechnienia przed³u¿onego wspomagania
serca z wykorzystaniem systemu POLCAS w leczeniu niewydolnoœci serca. Jego partnerem w zadaniach
wdro¿eniowych 4.1 i 4.2 jest Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Œl¹skim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. To w tym oœrodku w ramach realizowanych zadañ wdro¿eniowych programu osi¹gniêto najd³u¿sze
czasy skutecznie przeprowadzonych wspomagañ. Najd³u¿sze dotychczas izolowane wspomaganie lewej komory
serca jedn¹ sztuczn¹ komor¹ POLVAD zakoñczy³o siê w roku 2008 wyszczepieniem po 6 miesi¹cach wspomagania,
które doprowadzi³o do regeneracji serca. M³ody 23 letni pacjent dzisiaj ¿yje z ca³kowicie sprawnym sercem.
Z koñcem roku 2009 – 19 listopada – w Œl¹skim Centrum Chorób Serca wykonano przeszczep u 16 letniego pacjenta
z rozpoznan¹ nieodwracaln¹ kardiomiopati¹, który mia³ wspomagane obie komory serca przez okres 358 dni. Po
ponad roku leczenia pacjent wróci³ do domu i w dobrym zdrowiu w styczniu tego roku odwiedzi³ Pracowniê
Sztucznego Serca w Zabrzu. Jego wra¿enia w tej wizyty zamieszczamy w bie¿¹cym numerze biuletynu.
Znakomitym postêpom w skutecznoœci stosowania wspomagania serca systemem POLCAS towarzyszy rozszerzanie
zasiêgu stosowania tej metody leczenia. Opracowany w zadaniu 4.1 protokó³ postêpowania w leczeniu
niewydolnoœci serca wspomaganiem serca systemem POLCAS pos³u¿y³ jako podstawa dla opracowania
merytorycznego szkolenia kolejnych oœrodków przygotowuj¹cych siê do rozpoczêcia programu stosowania
mechanicznego wspomagania serca. Wprowadzanie mechanicznego wspomagania serca w nowych oœrodkach
w Polsce jest dzia³aniem w ramach zadania 4.2. programu. Lista oœrodków obejmuje: Klinikê Kardiochirurgii Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, Klinikê Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Klinikê
Chirurgii Serca i Naczyñ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. W ramach zadania
4.2 programu w roku 2010 zostan¹ wykonane pierwsze wszczepiania systemu POLCAS w Bydgoszczy.
Doœwiadczenia w stosowaniu pozaustrojowego przed³u¿onego wspomagania serca systemem POLCAS
przygotowa³y polskie oœrodki kardiochirurgiczne do wdro¿enia bardziej zaawansowanych metod wspomagania
serca dla leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca – d³ugoterminowego wspomagania lewej komory serca
wszczepialnymi pompami wirowymi. W ramach programu w zadaniu wdro¿eniowym 4.6 pn. „Wprowadzenie do
stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”, dokonano po raz pierwszy w Polsce wszczepienia
implantowalnej, d³ugoterminowej pompy wspomagania serca – HeartWare. W projekcie kierowanym przez Œl¹skie
Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszkolono zespo³y i wykonano dwa zabiegi wszczepienia miniaturowej pompy
wirowej implantowanej przez koniuszek serca bezpoœrednio do jamy lewej komory serca.
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Pierwsz¹ implantacjê wykonano 18 grudnia 2009r. w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu
Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie, a drug¹ w dniu 21 grudnia
2009r. w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

G³ówny operuj¹cy: dr Grzegorz Religa

G³ówny operuj¹cy: dr Jerzy Pacholewicz

Zdjêcia z sali operacyjnej II Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zdjêcia z sali operacyjnej Œl¹skiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu

HeartWare jest jedyn¹ na œwiecie miniaturow¹ pomp¹ odœrodkow¹ III generacji,
wszczepian¹ do klatki piersiowej bezpoœrednio w s¹siedztwo serca. Pompa wa¿y
140 gram a napêdzana jest z noszonego pod odzie¿¹ pacjenta kontrolera, który
razem z bateriami wa¿y 1,3 kg. Proteza ta mo¿e wspomagaæ lew¹ komorê serca
chorego przez okres od kilkunastu miesiêcy do kilku lat i pozwala na leczenie
chorego w domu. Elementem wymuszaj¹cym przep³yw krwi w pompie jest
najnowoczeœniejszej konstrukcji wirnik, wykonany z tytanu a pokryty azotkiem
tytanu. Wirnik ten zawieszony jest w polu magnetycznym, bez udzia³u ³o¿ysk
mechanicznych. Dziêki temu do minimum ograniczono ryzyko wykrzepiania krwi
w pompie oraz wyeliminowano mechaniczne zu¿ycie wszczepianych do cia³a
pacjenta elementów pompy.
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Pompa HeartWare

Tytanowy wirnik

Implantacja do przestrzeni
osierdziowej

Pompy HeartWare wykorzystywane s¹ do wspomagania serca, zarówno jako pomost do transplantacji, jak i do
regeneracji, a tak¿e jako ostateczna forma leczenia u osób z niewydolnoœci¹ serca, zdyskwalifikowanych
z transplantacji serca. Do chwili obecnej wszczepiono na ca³ym œwiecie ponad 200 takich pomp, a najd³u¿ej
prowadzone wspomaganie trwa nieca³e 4 lata. Polska, dziêki dzia³aniom Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, która
jako koordynator programu przeprowadzi³a dzia³ania wprowadzaj¹ce wykorzystanie tej zagranicznej konstrukcji do
zadañ wdro¿eniowych programu, do³¹czy³a do czo³owych krajów, które stosuj¹ najnowoczeœniejsze technologie
wspomagania serca na œwiecie.
Doœwiadczenia zdobyte w klinikach kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie i w Œl¹skim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu zostan¹ wykorzystane w pracach naukowo-badawczych zwi¹zanych z konstrukcj¹ prototypów
polskich pomp wirowych prowadzonych w Pracowni Sztucznego Serca Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii.
Aktualnie pacjenci w obu oœrodkach prowadzeni s¹ w oddzia³ach lecz¹cych chorych po przeszczepach serca. S¹ tam
przygotowywani do opuszczenia szpitali dla dalszego prowadzenia wspomagania serca w domu. W ramach
programu przygotowywany jest oœrodek rehabilitacji kardiologicznej, dedykowany jako pomost dla chorych
z wszczepialnymi protezami serca pomiêdzy leczeniem szpitalnym a leczeniem w domu. Rolê t¹ podjê³o siê pe³niæ
Górnoœl¹skie Centrum Rehabilitacji w Reptach Œl¹skich. W pierwszych dniach lutego zespo³y Œl¹skiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu oraz Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii rozpoczê³y szkolenie
personelu medycznego centrum dla przygotowania przyjêcia pierwszych pacjentów. Na zdjêciach poni¿ej
prezentujemy chorych ze wspomaganiem serca w dwa miesi¹ce po wszczepieniu protez.

Pan Krzysztof Jaskowski w pó³tora miesi¹ca po wszczepieniu pompy HeartWare
w Instytucie Kardiologii w Warszawie
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Teksty: Pawe³ Krystkiewicz, Ma³gorzata Gonsior, Roman Kustosz
Fotografia: Wojciech Bujok
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Pawe³ Krystkiewicz w wieku 16 lat trafi³ z rozpoznan¹
kardiomiopati¹ g¹bczast¹ i cechami skrajnej
niewydolnoœci kr¹¿eniowej, w IV klasie skali NYHA
oraz z zespo³em wykrzepiania uk³adu ¿y³ g³êbokich
prawej koñczyny dolnej do Katedry i Kliniki
Kardiochirurgii w Œl¹skim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu celem kwalifikacji do transplantacji serca.

26 listopada 2008 roku dosz³o u Paw³a do udaru centralnego uk³adu nerwowego z nag³ym zatrzymaniem kr¹¿enia.
Pomimo zastosowania mechanicznego wspomagania kr¹¿enia balonem do kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej
(IABP) narasta³a niewydolnoœæ kr¹¿enia i niewydolnoœæ wielonarz¹dowa. Z uwagi na etiologiê choroby serca –
niespoistoœæ komórek miêœnia sercowego oraz wobec utrzymuj¹cych siê cech wstrz¹su kardiogennego i
nieskutecznych prób farmakologicznego leczenia niewydolnoœci serca, Paw³owi wszczepiono jako pomost do
transplantacji dwukomorowe wspomaganie serca systemem POLCAS. Zastosowano zmodernizowane komory
POLVAD. Po 358 dniach wspomagania serca prowadzonego w szpitalu, w czasie którego u¿yto 14 komór (9 dla
wspomagania prawej komory serca i 5 dla wspomagania lewej komory serca) 19 listopada 2009 roku wykonano z
powodzeniem transplantacjê serca. Po kolejnych dwóch miesi¹cach Pawe³ w pe³nym zdrowiu opuœci³ szpital.

Ach, jak cudownie bez komór sobie ¿yæ...!
By³ 13 stycznia 2010 roku. Po raz pierwszy od opuszczenia szpitala 30 grudnia poprzedniego roku, wraca³em
tam na kontrolê. Mój najd³u¿szy pobyt w tej instytucji trwa³ 431 dni, z czego 358 spêdzi³em pod³¹czony do
sztucznych komór serca, czekaj¹c na dawcê tego¿ narz¹du. Ta czêœæ mojego ¿yciorysu zakoñczy³a siê szczêœliwie –
przeszczepem serca i powrotem do zdrowia i domu.
Po tak d³ugim czasie funkcjonowania na komorach, a nastêpnie wyszczepieniu ich, trudno mi by³o w ogóle
uwierzyæ, ¿e ju¿ ich nie mam. Nie ¿eby mi ich brakowa³o, ale uczucie to by³o co najmniej osobliwe i z pocz¹tku
trudne do zaakceptowania. W pierwszej dobie po przeszczepie zerka³em ukradkiem na miejsca, gdzie jeszcze
kilkanaœcie godzin wczeœniej znajdowa³y siê kaniule ³¹cz¹ce komory z sercem. By³a to niesamowita mieszanka
radoœci i spe³nienia. W koñcu o tym marzy³em przez ostatni rok. Nie mia³em jednak jeszcze odwagi spojrzeæ tam
podczas zmian opatrunków. Mimo to niezmiernie siê cieszy³em – to by³o cudowne uczucie, uwolniæ siê po prawie
roku od stukotu mechanicznych zastawek i ograniczaj¹cych mnie kabli.
Przekraczaj¹c szpitalny próg, pomyœla³em sobie, jak to dobrze móc poruszaæ siê normalnie – bez komór, bez
jednostki i bez perfuzji, bo tak wygl¹da³o jeszcze niedawno moje poruszanie siê po szpitalu i w taki sposób je
zapamiêta³em. Zwiedzanie szpitala o w³asnym sercu by³o bardzo mi³¹ odmian¹.
Po dope³nieniu wszystkich formalnoœci w izbie przyjêæ pomaszerowa³em na oddzia³, gdzie czeka³y na mnie,
stêsknione po dwutygodniowej roz³¹ce, panie pielêgniarki. Tym razem naszemu przywitaniu nie towarzyszy³y
¿adne dodatkowe dŸwiêki, jak na przyk³ad og³uszaj¹ce zawodzenie kompresorów, które by³o integralnym
elementem spacerów z komorami. Kolejnym punktem programu by³o pobieranie krwi, na które mog³em wybraæ
siê osobiœcie do pokoju zabiegowego.
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Jeszcze dwa miesi¹ce wczeœniej by³o to nie do pomyœlenia z powodu ograniczonej wolnoœci, jaka wi¹za³a siê
z komorami – mia³em tylko (a mo¿e a¿?) 1,5 metra drenu pneumatycznego na swobodne poruszanie siê. Resztê
dnia, a okaza³o siê ni¹ byæ popo³udnie, spêdzi³em na odwiedzaniu starych k¹tów, poszed³em te¿ do kolegi, który
wtedy wci¹¿ by³ na komorach. Mia³em okazjê spojrzeæ z perspektywy czasu na coœ, co jeszcze tak niedawno
ratowa³o moje ¿ycie. Pierwsze co rzuci³o mi siê w oczy to to, ¿e jednostka wyda³a mi siê wiêksza ni¿ j¹
zapamiêta³em, choæ z tego co mówi³ kolega wynika³o, ¿e to wci¹¿ ten sam sprzêt. Wojtek, bo to o nim tutaj mowa,
mia³ tylko jedn¹ komorê i po jakimœ czasie spêdzonym w jego sali zaczyna³em kiwaæ siê w rytm jej miarowych
uderzeñ. U siebie, podczas wspomagania, nie zaobserwowa³em tego zjawiska. Mo¿e z powodu dwóch komór,
które wzajemnie nie tworzy³y rytmu?
Po odwiedzinach u Wojtka wróci³em na oddzia³, gdzie czeka³a na mnie kolacja. Nie mia³em wiêcej si³y na
dalsze wêdrówki po obiekcie i pozosta³em, zgodnie z proœb¹ pani doktor, na sali. Poza tym nastêpnego dnia czeka³a
mnie biopsja, wiêc nie mia³em te¿ oporów przed wczeœniejszym po³o¿eniem siê do snu. Bez komór œpi siê
cudownie. Mimo ¿e stukanie zastawek pod ko³dr¹ jest ledwie s³yszalne, to najwiêksz¹ przeszkod¹ spania
z dwiema, a nawet tylko jedn¹ komor¹ jest fakt posiadania kaniuli, z powodu których nie mo¿na odwróciæ siê na
bok. Spaæ bez komór znaczy tak¿e nie martwiæ siê o ewentualny brak pr¹du w nocy.
Do biopsji wziêto mnie jako pierwszego i po godzinie by³em ju¿ z powrotem na oddziale. Z komorami mog³o
to trwaæ o wiele d³u¿ej, by wszystko pod³¹czyæ jak nale¿y, ale tak na serio – po co komory przy zdrowym
przeszczepionym sercu?
Jak siê póŸniej okaza³o, wynik biopsji wyszed³ 0, co oznacza³o najlepsz¹ notê. Fakt, ¿e musia³em odle¿eæ
swoje po biopsji jakoœ nieszczególnie sk³ania³ mnie do refleksji. By³ to raczej pretekst do odespania kilku kolejnych
nocy, tak wiêc ten dzieñ skoñczy³ siê dla mnie tak szybko, jak siê rozpocz¹³. Nastêpnego dnia odwiedzi³em jeszcze
Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii. Mia³em okazjê w koñcu zobaczyæ, jak wygl¹da jednostka napêdowa wewn¹trz
i jak w zarysie wygl¹da proces powstawania samej komory. Ca³¹ wyprawê do Fundacji uwa¿am za udan¹.
Znów wraca³em do domu. Tym razem po pierwszej kontroli, patrz¹c w przysz³oœæ i œwiat z nadziej¹, ale
i niepewnoœci¹, co mnie mo¿e spotkaæ za kolejnym rogiem w labiryncie ¿ycia...

15 stycznia 2010 roku, w miesi¹c po opuszczeniu szpitala, Pawe³ Krystkiewicz odwiedzi³ Fundacjê Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu. Zwiedzi³ i zapozna³ siê z pracami czterech pracowni Fundacji – Pracowni Biocybernetyki,
Pracowni Mikrobiologii i Pracowni Zastawki, a w szczególnoœci Pracowni Sztucznego Serca, w której spotka³ siê
z zespo³em pracuj¹cym nad konstrukcj¹ protez serca. Podczas kilkugodzinnej wizyty Pawe³ przyjrza³ siê z bliska
wszystkim pracom naukowym, które prowadz¹ do powstawania systemów wspomagania serca, takich samych jak
ten, dziêki któremu zosta³ szczêœliwie doprowadzony do przeszczepu. Zapozna³ siê równie¿ z najnowszymi pracami
nad wszczepialnymi protezami serca, w tym nad wirowymi pompami wspomagania lewej komory serca.
Oczywiœcie najbardziej zainteresowa³a go budowa wnêtrza jednostki steruj¹cej prac¹ komór, która by³a jego
wiern¹ partnerk¹ przez rok wspomagania serca, a któr¹ w szpitalu widzia³ tylko z zewn¹trz i pilnowa³, by dobrze
pracowa³a – nie wiedz¹c jednak, co tkwi w jej wnêtrzu i jak w³aœciwie dzia³a. Jednak chyba najwiêksze wra¿enie
zrobi³ na nim projekt wszczepialnej pompy wirowej, do którego w kilka dni po wizycie przys³a³ swoje uwagi.
Pawle – zespó³ Pracowni Sztucznego Serca dziêkuje Ci za Twój entuzjazm, wytrwa³oœæ i sympatiê, za wszystko, co
w³o¿y³eœ w to, ¿e dzisiaj mo¿emy cieszyæ siê Twoim zdrowiem. W tym za Twoje refleksje o konstrukcji wszczepialnej
pompy wirowej, które publikujemy poni¿ej – by rozes³aæ do wszystkich osób, które wspó³dzia³aj¹ dla rozwoju
polskich protez serca entuzjazm m³odego cz³owieka rozbudzony dziêki komorom.
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Przekazujê w wasze rêce pomys³, który nawiedzi³ mnie po wizycie w Fundacji i od tamtej pory nie ma zamiaru
daæ mi spokoju. Dotyczy on napêdu magnetyczno-wirowego, który widzia³em w symulacji na komputerze…
Mianowicie rozmyœla³em o problemie „wystrzeliwanej” œruby z jej toru i zamiast dawaæ tam kolejny magnes
(w poziomie) z czujnikiem dystansu (coœ na H, ale zapomnia³em nazwy), oddzieli³bym dyfuzor od ca³oœci
i zrobi³bym z niego element sta³y, po³¹czony z obudow¹ i wtedy mo¿na by w nim zamocowaæ na osi œrubê
napêdow¹.
Kolejn¹ moj¹ innowacj¹ jest zmiana kszta³tu i k¹ta nachylenia ³opatek dyfuzora. Gdyby mia³y one kszta³t
samolotowego œmig³a, obni¿a³oby to ciœnienie krwi wewn¹trz kana³u (jeœli jest to potrzebne; odwrócenie ³opatek
spowoduje podwy¿szenie ciœnienia), a umocowanie ³opatek pod delikatnym k¹tem wprowadza³oby cz¹steczki
krwi w ruch spiralny – taki jaki ma miejsce w naszych ¿y³ach.
W ka¿dym razie to jest to, co mi przysz³o do g³owy. Mo¿e ju¿ na to wpadliœcie…..

Dyrektor Generalny Fundacji, dr Jan Sarna wita Paw³a

In¿ynier Artur Kapis, g³ówny konstruktor Pracowni Sztucznego Serca, zapoznaje Paw³a ze sztucznymi komorami

Mgr in¿. Maciej Gawlikowski, specjalista badañ uk³adów wspomagania serca
w Pracowni Sztucznego Serca, pokazuje Paw³owi hybrydowe stanowisko uk³adu
kr¹¿enia
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Mgr in¿. Mirek Czak, g³ówny elektronik Pracowni
Sztucznego Serca, zapoznaje Paw³a z budow¹
i zasad¹ dzia³ania jednostek steruj¹cych prac¹
komór

Pawe³ zwiedza Pracowniê Biocybernetyki wraz
z dr. Zbigniewem Nawratem, kierownikiem
Pracowni
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APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
„POLSKIE SZTUCZNE SERCE'’
Adam Jarosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Jednym z aspektów realizacji programu jest doposa¿enie wykonawców poszczególnych zadañ badawczych
w urz¹dzenia badawczo-pomiarowe, niezbêdne dla pe³nego osi¹gniêcia za³o¿onych celów strategicznych
programu. Pocz¹wszy od bie¿¹cego wydania biuletynu prezentujemy wybrane przyk³ady aparatury zakupionej
lub wytworzonej w ramach zaplanowanego bud¿etu programu, która jest na bie¿¹co wykorzystywana w pracach
badawczych, a w przysz³oœci stanowiæ bêdzie wa¿ny element powstaj¹cej platformy badawczo-technologicznowdro¿eniowej dla potrzeb kontynuacji badañ zwi¹zanych z opracowywaniem konstrukcji i wdra¿aniem do
praktyki klinicznej polskich systemów mechanicznego wspomagania serca.
KONFOKALNY MIKROSKOP LASEROWY
Pierwszym opisywanym urz¹dzeniem jest konfokalny mikroskop laserowy LSM5 EXCITER, który wzbogaci³
zaplecze badawcze Instytutu Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN w Krakowie. Jest to ca³kowicie
zautomatyzowany zestaw z pe³n¹ kontrol¹ ustawieñ statywu mikroskopu, parametrów pracy laserów oraz p³ynn¹
regulacj¹ wielkoœci otwarcia przys³ony konfokalnej.
Do jego najwa¿niejszych funkcji nale¿y mo¿liwoœæ rejestracji do
6 niezale¿nych kana³ów oraz ich nak³adania, opcja MULTITRACKING,
umo¿liwiaj¹ca rejestracjê pozbawion¹ zjawiska cross-talk przy
nak³adaj¹cych siê emisjach, ³atwoœæ obs³ugi rejestracji
wielowzbudzeniowych dziêki funkcji REUSE oprogramowania oraz
rejestracja procesów szybkozmiennych (dostêpne 13 prêdkoœci
skanowania, dowolny wybór formatu skanowanego obrazu, skanowanie
jedno- lub dwukierunkowe, zapis obrazów dwuwymiarowych
z szybkoœci¹ 5 klatek/sek. przy rozdz. 512 x 512 pikseli, 77 klatek/sek.
przy rozdz. 512 x 32 piksele). Mikroskop wykorzystuje oprogramowanie
steruj¹ce ZEN 2008 oraz obliczeniowe Axio Vision 4.7.
Skaningowy, konfokalny mikroskop
laserowy

Wœród przyk³adowych zastosowañ mikroskopu konfokalnego jest
analiza 3D komórek oraz tkanek, rejestracja wielokana³owa z pomiarami
iloœciowymi zjawiska ko lokalizacji, monitorowanie procesów
fizjologicznych, np. pomiar rozp³ywu wapnia, analiza koncentracji jonów
czy identyfikacja i pomiar interakcji moleku³ np. FRET.
Zakup mikroskopu finansowany by³ w po³owie z bud¿etu programu,
pozosta³e koszty pokryto ze œrodków w³asnych IMIM PAN.

KOMORA G£ÊBOKIEGO MRO¯ENIA
Dla potrzeb wykonywania pe³nego profilu badañ oceny biologicznej biomateria³ów opracowywanych w ramach
zadañ programu, Zak³ad Biofizyki Instytutu In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej zakupi³ komorê
g³êbokiego mro¿enia SANYO, termocykler PCR oraz piec do hybrydyzacji. Komora g³êbokiego mro¿enia jest
zamra¿ark¹, umo¿liwiaj¹c¹ d³ugotrwa³e przechowywanie preparatów biologicznych w temperaturach –70 do
–80oC. Wyposa¿ona jest w awaryjny system podtrzymania zadanej temperatury przez kilka godzin w przypadku
zaniku zasilania. Termocykler PCR jest urz¹dzeniem do powielania ³añcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych
metod¹ ³añcuchowej reakcji polimerazy, polegaj¹cej na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziêbiania
próbki. W programie urz¹dzenie wykorzystywane jest do przygotowania sond molekularnych niezbêdnych dla
oceny transkryptomu komórek œródb³onka naczyniowego. Uzyskane przy u¿yciu termocyklera PCR sondy
u¿ywane s¹ do hybrydyzacji z oligonukleutydami reprezentuj¹cymi wybrane geny immobilizowanymi na
membranach w formacie mikromacierzy (Oligo GEArray – SABiosciences).
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Postêpowanie to pozwala na ocenê poziomu ekspresji wybranych genów komórek œródb³onka.

Rys.2 Komora g³êbokiego mro¿enia (po lewej), termocykler PCR (w œrodku)) oraz komora g³êbokiego mro¿enia (po
prawej)
STANOWISKO BADAÑ HYDRODYNAMICZNYCH WRAZ Z HYBRYDOWYM MODELEM UK£ADU KR¥¯ENIA
W stanowisko badañ hydrodynamicznych wraz z hybrydowym modelem uk³adu kr¹¿enia wyposa¿y³a siê Pracownia
Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Fizyczne modelowanie procesów hydrodynamicznych zachodz¹cych
w uk³adzie kr¹¿enia cz³owieka wspomaganym pomp¹ krwi jest kluczowym elementem projektowania i badañ wszystkich
typów protez serca. Ogromna z³o¿onoœæ tego typu modelowania wynika z koniecznoœci wiernego odtworzenia warunków
hydrodynamicznych panuj¹cych w organizmie cz³owieka. Ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania zachodz¹cych procesów,
w modelu matematycznym zjawiska te mog¹ byæ zasymulowane jedynie z ograniczon¹ dok³adnoœci¹, a wielu wypadkach
symulacja taka w ogóle nie jest mo¿liwa. W modelowaniu fizycznym szczególny nacisk musi zostaæ po³o¿ony na stabilnoœæ
i powtarzalnoœæ jego parametrów oraz ³atwoœæ zmian ich wartoœci podczas przeprowadzania eksperymentu. W ró¿nych
oœrodkach na œwiecie wykorzystywane s¹ fizyczne symulatory uk³adu kr¹¿enia o ró¿nej dok³adnoœci, wymagaj¹ce
wielogodzinnej obs³ugi i regulacji parametrów przed rozpoczêciem fazy eksperymentalnej.
Oryginalnym w skali œwiatowej podejœciem do wspomnianego zagadnienia jest koncepcja modelu hybrydowego. Podejœcie
takie zosta³o zaproponowane przez zespo³y prof. Darowskiego (IBIB, Warszawa) oraz prof. Ferrariego (Institute of
Biocybernetics Physiology, CNR, Italy). Praktyczn¹ realizacj¹ takiej idei jest unikatowe stanowisko badañ hydrodynamicznych
wraz z hybrydowym modelem uk³adu kr¹¿enia, wykonane w postaci zintegrowanego urz¹dzenia hydromechanicznego,
sterowanego komputerem czasu rzeczywistego, opracowane i wytworzone w Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii
Biomedycznej, które zakupi³a Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Stanowisko badañ hydrodynamicznych wraz z hybrydowym modelem uk³adu kr¹¿enia
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Sk³ada siê ono z dwóch zasadniczych bloków funkcjonalnych:
· laboratoryjnego, przep³ywowego stanowiska badañ hydrodynamicznych, wyposa¿onego w przy³¹cza do monta¿u protez
serca i ich elementów sk³adowych (np. zastawek), systemu czujników i dodatkowego osprzêtu mechanicznego
· symulatora uk³adu kr¹¿enia, który stanowi programowy model matematyczny, zainstalowany w komputerowym systemie
akwizycji danych, pracuj¹cym w œrodowisku czasu rzeczywistego.
Cech¹ ka¿dego z wy¿ej wymienionych elementów jest mo¿liwoœæ ca³kowicie autonomicznej pracy, jako modelu wy³¹cznie
fizycznego lub wy³¹cznie matematycznego. Ka¿dy z takich modeli jest w pe³ni funkcjonalny i pozwala na niezale¿ne badanie
wybranych aspektów protez serca. O oryginalnoœci i unikalnoœci przedstawionego rozwi¹zania stanowi mo¿liwoœæ po³¹czenia
stanowiska badañ hydrodynamicznych i symulatora uk³adu kr¹¿enia w jedn¹, zintegrowan¹ ca³oœæ. Powsta³e w ten sposób
stanowisko badañ hydrodynamicznych wraz z hybrydowym modelem uk³adu kr¹¿enia cechuje siê wyj¹tkow¹ wartoœci¹ naukow¹:
³atwoœæ zmian parametrów i stabilnoœæ charakterystyczna dla modeli matematycznych zosta³a bowiem rozbudowana
o mo¿liwoœæ symulacji skomplikowanych zjawisk hydrodynamicznych, mo¿liwych do odtworzenia tylko w modelu fizycznym.
Bêd¹ce przedmiotem zakupu stanowisko badañ hydrodynamicznych wraz z hybrydowym modelem uk³adu kr¹¿enia jest unikaln¹
w skali œwiatowej aparatur¹ badawcz¹ i dotychczas zosta³o wykonane zaledwie w jednym, prototypowym egzemplarzu.
(W treœci artyku³u wykorzystano materia³y nades³ane przez IMIM PAN oraz IIM P£)

UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROGRAMU POLSKIE SZTUCZNE SERCE
Adam Jarosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Od pocz¹tku realizacji programu „Polskie Sztuczne Serce” do koñca roku 2009 rezultaty prac poszczególnych wykonawców zadañ
badawczych upowszechnione zosta³y w postaci 25 publikacji zg³oszonych do druku, ³¹cznie w 10 krajowych
i 15 miêdzynarodowych czasopismach naukowych oraz w postaci 31 wyst¹pieñ na 19 konferencjach i sympozjach, w tym na
11 miêdzynarodowych i 8 krajowych.
Tematyka publikacji koncentrowa³a siê wokó³ zagadnieñ in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii. Dotyczy³a
miêdzy innymi metod modyfikowania powierzchni polimerów oraz metali metodami laserowymi poprzez nanoszenie warstw na
bazie zwi¹zków tytanu i wêgla dla zwiêkszenia biokompatybilnoœci powierzchni protez w kontakcie z tkankami. Publikowano
rezultaty prac nad technologi¹ azotowania, tlenoazotowania i tlenowêgloazotowania powierzchni stopu tytanu metodami
jarzeniowymi, dla zwiêkszenia biokompatybilnoœci i odpornoœci na korozjê w kontakcie z krwi¹ oraz polepszenia w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowych w aspekcie zastosowania w uk³adach napêdowych protez serca. Prezentowano ponadto wyniki
modelowania w zakresie wielkoskalowego modelu numerycznego protezy serca, z uwzglêdnieniem nanopow³ok zwi¹zków tytanu
naniesionych na powierzchnie kontaktu z krwi¹, postêpy w opracowywaniu technik pomiarowych parametrów pracy protezy
serca i uk³adów zasilania, aspekty wykorzystania techniki odlewniczej do wytwarzania elementów protez serca oraz rezultaty
badañ biologicznych w zakresie zjawisk interakcji krwi z powierzchni¹ biomateria³ów.
Pe³na lista publikacji i wyst¹pieñ konferencyjnych znajduje siê na stronie internetowej http://pwpss.pl
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Ma³gorzata Gonsior, Roman Kustosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Mechaniczne wspomaganie serca systemem POLCAS stosowane jest klinicznie w Polsce od 1986 roku. Od roku 2000
do chwili obecnej system wprowadzany jest do coraz szerszego stosowania klinicznego w kolejnych oœrodkach
kardiochirurgicznych kraju. Aktualnie w system POLCAS wyposa¿onych jest szeœæ oœrodków kardiochirurgii, z czego
trzy stosuj¹ go regularnie, uczestnicz¹c w programie „Polskie Sztuczne Serce”. Jednym z celów programu „Polskie
Sztuczne Serce” jest rozpowszechnianie nowych metod stosowania mechanicznego wspomagania serca w oœrodkach
kardiochirurgicznych w kraju. Dla monitorowania postêpu tej dziedziny leczenia oraz rozpowszechniania rezultatów
i wiedzy klinicznej, w pierwszym roku realizacji programu – w roku 2008 – utworzono bazê aplikacji klinicznych, której
celem jest gromadzenie danych o wykonywanych aplikacjach mechanicznego wspomagania serca oraz publikowanie
danych zbiorczych o wynikach stosowania tej metody.
Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzono analizê wykonanych aplikacji w zakresie:
·

danych demograficznych aplikacji wspomagania serca

·

etiologii i stanu pacjentów kwalifikowanych do wspomagania serca

·

skutecznoœci prowadzenia wspomagania serca w ró¿nych grupach chorych

·

skutecznoœci pracy komór wspomagania serca.

Poni¿ej przedstawiamy przyk³adowe rezultaty przeprowadzonej analizy danych zgromadzonych w bazie za okres od
2005 do 2009 roku. W bazie danych zidentyfikowano 58 chorych. Do bazy wprowadzono dane szczegó³owe 37 chorych
pozyskane z klinik kardiochirurgii wspó³pracuj¹cych w programie.
Liczba wykonanych aplikacji i ich podzia³ na rodzaje i miejsce wykonania
W okresie 2005–2009 wykonano ³¹cznie 58 aplikacji mechanicznego wspomagania serca: 39 w II Klinice
Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, 10 w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Zabrzu
i 9 w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Gdañsku. Na ca³kowit¹ liczbê 58 przypadków sk³ada³o siê: 47
wspomagañ dwukomorowych, 10 wspomagañ lewej komory serca oraz jedno wspomaganie prawokomorowe.
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Wœród wykonanych aplikacji prawie po³owa dotyczy³a wspomagania prowadzonego jako planowy pomost do
transplantacji serca. W dwóch przypadkach wspomagano chorych do retransplantacji serca. W ponad 80 proc.
przypadków wspomaganie prowadzone by³o u chorych z kardiomiopati¹; grupa chorych z pooperacyjn¹
niewydolnoœci¹ serca wynios³a kilkanaœcie procent. U ponad po³owy wspomaganych chorych niewydolnoœæ serca
przed wszczepieniem wspomagania trwa³a krócej ni¿ jeden miesi¹c. U 70 proc. chorych okres niewydolnoœci serca
poprzedzaj¹cy wspomaganie by³ krótszy ni¿ jeden rok – sytuacja taka zdecydowanie podnosi rokowanie
ewentualnej regeneracji serca. Tylko u 12 chorych wspomaganie serca by³o bezpoœrednio poprzedzone operacj¹
na sercu – co ogranicza ryzyko wspomagania. Chorzy kwalifikowani do wspomagania serca s¹ z regu³y w stanie
bardzo ciê¿kiej niewydolnoœci serca. U wiêkszoœci chorych niewydolnoœæ by³a klasyfikowana w IV grupie skali
NYHA, a 70 proc. chorych to pacjenci, którym wspomaganie wszczepiano we wstrz¹sie kardiogennym b¹dŸ
w pog³êbiaj¹cej siê niestabilnej niewydolnoœci serca. U po³owy chorych wspomaganie pozaustrojowymi
komorami by³o poprzedzone u¿yciem balonu wewn¹trzaortalnego, najprostszej metody wspomagania serca.
Ponad 40 proc. chorych by³o leczonych z wykorzystaniem trzech leków inotropowych, stymuluj¹cych kurczliwoœæ
miêœnia sercowego. Ponad 90 proc. chorych mia³o wskaŸnik kurczliwoœci serca – frakcjê wyrzutow¹ serca ni¿sz¹ od
20 proc.
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Z analizy rezultatów aplikacji wykonanych w okresie 2005–2009 wynika, i¿ wspomaganie serca systemem
POLCAS jest bardzo skuteczne. £¹cznie 31 chorych zosta³o doprowadzonych do zaplanowanego celu leczenia
i wyszczepienia wspomagania – stanowi to 84 proc. przypadków. W tej grupie regeneracjê serca uzyskano
u 8 chorych – 22 proc., a 23 chorych doprowadzono do przeszczepu serca – 62 proc.

Dla wspomagania serca 37 pacjentów wykorzystano 171 komór
POLVAD. Œredni czas wspomagania serca wyd³u¿ono z okresu
kilkunastu tygodni do ponad czterech miesiêcy. Komory pracowa³y
od jednego do maksymalnie 187 dni bez uszkodzenia lub
wykrzepiania. £¹czny czas pracy komór POLVAD w okresie 2005–2009
wyniós³ prawie 5640 dni, co daje œredni czas pracy dla jednej komory
ponad 33 dni.

Skrzepliny pojawiajàce siæ w trakcie wspomagania wewnàtrz sztucznych komór sà nadal najczæstszym
powikùaniem wystæpujàcym w tej grupie protez na caùym úwiecie. W przypadku protez POLVAD skrzeplina
pojawiùa siæ w trakcie pracy 54 z 171 badanych komór, co stanowi 31 proc. stosowanych protez.
Polskie komory wspomagania serca ratuj¹ ¿ycie chorych od ponad 20 lat. £¹cznie by³y stosowane w leczeniu
ponad 210 chorych. Prace badawcze dotycz¹ce optymalizacji tej metody leczenia, prowadzone w zadaniach
wdro¿eniowych programu Polskie Sztuczne Serce, zaowocowa³y znakomitym wzrostem skutecznoœci terapii.
Globalna skutecznoœæ przekracza 80 proc., lokalizuj¹c polskie protezy serca na najwy¿szym œwiatowym
poziomie. W roku 2009 przeprowadzono najd³u¿sze z dotychczas wykonanych wspomagañ – 16-letniemu
pacjentowi przeszczepiono serce po 358 dniach dwukomorowego wspomagania serca. Aktualnie m³ody
cz³owiek w dobrym stanie zdrowia wróci³ do normalnego ¿ycia w domu.
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