PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

Biuletyn
wydanie nr 4
lipiec 2010

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
,
im. prof. Zbigniewa
Religi
ZABRZE

Adres: 41-800 Zabrze; Wolnoœci 345a; tel: +48 32 3735644, fax: +48 32 3735665; biuropss@frk.pl; www.pwpss.pl

Ministerstwo Zdrowia

MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

Ministerstwo Zdrowia

- Realizator czêœci wdro¿eniowej programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

- Realizator czêœci badawczej programu

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju

- Realizator czêœci badawczej programu
w imieniu MNiSW

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religii

- Koordynator programu

S£OWO WSTÊPNE

„Aby wype³niæ ludzkie serca, wystarczy walka prowadz¹ca ku szczytom”.
Albert Camus
Szanowni Pañstwo,

Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa do lektury czwartego ju¿ wydania biuletynu programu „Polskie
Sztuczne Serce”. Z dum¹ przedstawiamy Pañstwu biuletyn, który po raz pierwszy firmowany jest przez
Realizatorów programu: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wy¿szego oraz
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, a tak¿e przez Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii - Koordynatora
programu. Biuletyn otwiera list profesora Bogus³awa Smólskiego - Dyrektora Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju, który wyra¿a satysfakcjê z jak¹ Centrum odnotowuje integracjê œrodowisk
naukowych wokó³ budowy polskiego sztucznego serca oraz wymierne osi¹gniêcia nie tylko w zakresie
rozwi¹zañ konstrukcyjnych, jako koñcowych rezultatów projektu, ale równie¿ w takich obszarach, jak
metrologia czy technologie biomateria³ów.
W numerze znajdziecie Pañstwo kalendarium programu z najwa¿niejszymi wydarzeniami ostatnich
kilku miesiêcy jego realizacji. Rozpoczynamy równie¿ prezentacjê Rady Programu oraz kontynuujemy
przybli¿anie sylwetek recenzentów, których Koordynator powo³a³ dla recenzji sprawozdañ projektów
wykonywanych w programie.
Bie¿¹cy numer zawiera równie¿ raporty z rezultatami czêœci badawczej i wdro¿eniowej programu,
wœród których zwracamy Pañstwa szczególn¹ uwagê na pierwszy wdro¿ony efekt programu przewoŸny sterownik komór wspomagania serca POLPDU-402, którego 2 egzemplarze zosta³y
przekazane do oœrodków klinicznych pracuj¹cych w programie oraz na kolejne ponad roczne
wspomaganie serca systemem POLCAS zakoñczone skutecznym przeszczepem u m³odego pacjenta,
a tak¿e ju¿ ponad pó³roczne wspomaganie serca wszczepialnymi pompami wirowymi - dzia³ania
zrealizowane w zadaniach wdro¿eniowych programu.
Bardzo dziêkujemy Wojciechowi Banachowi, który podzieli³ siê z nami swoimi wra¿eniami jako
pierwszy pacjent wspomagany prototypem sterownika POLPDU-402 oraz dr Jerzemu Pacholewiczowi
za refleksje po kolejnym wspomaganiu serca zakoñczonym skutecznym przeszczepem.
Dziækuj¹c w imieniu Wykonawców programu Profesorowi Smólskiemu za gratulacje, podzielamy
przekonanie, i¿ wspólnym wysi³kiem osi¹gniemy satysfakcjonuj¹ce efekty programu - dla ratowania
serc ludzkich.
¯yczymy Pañstwu mi³ej lektury.

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

Zabrze, lipiec 2010
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List Prof. Bogus³awa Smólskiego
dyrektora NCBIR

Szanowni Pañstwo,
Program „Polskie Sztuczne Serce” zosta³ przekazany do realizacji
Narodowemu Centrum Badañ i Rozwoju decyzj¹ Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w kwietniu 2008 roku.
W Centrum Program realizowany jest jako strategiczny projekt
badawczy zgodny z programem wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”
ustanowionym uchwa³¹ Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca
2007 roku.
Po dwóch latach jego realizacji, z satysfakcj¹ odnotowujemy fakt, i¿
integracja œrodowisk naukowych wokó³ budowy polskiego sztucznego
serca przynosi wymierne osi¹gniêcia nie tylko w zakresie rozwi¹zañ
konstrukcyjnych, jako koñcowych rezultatów projektu, ale równie¿
w takich obszarach, jak metrologia czy technologie biomateria³ów.
Rezultaty badañ w postaci oryginalnych polskich rozwi¹zañ
technologicznych: nowego biomateria³u konstrukcyjnego dla protez
serca, technologii wytwarzania atrombogennej warstwy zwi¹zków
tytanu na pod³o¿u tytanowym, nieinwazyjnych metod pomiarów
parametrów biologicznych stanowi¹ istotny dorobek polskiej nauki
w rozwoju zaawansowanych technologii. Bardzo cenne s¹ równie¿
efekty miêdzynarodowej wspó³pracy badawczej, owocuj¹ce
unikatowymi technologiami elastycznych atrombogennych nanopow³ok dla biomateria³ów polimerowych. Powstaj¹ oryginalne
zaawansowane konstrukcje rodziny polskich protez serca stopniowo
wdra¿anych do praktyki klinicznej.
Doceniaj¹c znaczenie wyników Programu, Centrum w ramach swoich
kompetencji deklaruje wsparcie dla inicjatyw podnosz¹cych
efektywnoœæ wykorzystania krajowego potencja³u intelektualnego
umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie sukcesów komercyjnych.
Gratuluj¹c Realizatorom Programu uzyskiwanych wyników w tak
wa¿nej dziedzinie, jak¹ jest kardiochirurgia, wyra¿am przekonanie, i¿
wspólnym wysi³kiem osi¹gniemy satysfakcjonuj¹cy poziom
zamierzonych efektów.

Prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
Dyrektor Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
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List dr Jana Sarny
koordynatora programu „Polskie Sztuczne Serce”

Szanowni Pañstwo,
Trzeci rok realizacji programu jest okresem podejmowania decyzji niezwykle
istotnych dla jego dalszej realizacji. W wiêkszoœci zadañ badawczych uzyskano
satysfakcjonuj¹ce efekty w postaci technologii materia³owych i pomiarowych,
gotowych do zaaplikowania lub ju¿ aplikowanych w poszczególnych
konstrukcjach protez serca. Rozwija siê wspó³praca instytucji naukowo –
badawczych i technologicznych, w wyniku której, jako oddzia³ywanie
programu, powstaj¹ projekty, stwarzaj¹ce realne szanse na transfer osi¹gniêæ
programu do praktyki przemys³owej.
Podjêcie przez Radê Ministrów w dniu 8 kwietnia 2010 roku Uchwa³y
nr 58/2010 zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”, skutkuje
dokonaniem zmian w programie o istotnym znaczeniu dla jego realizacji.
Podniesiono poziom innowacyjnoœci programu, m.in. wprowadzaj¹c
najnowsze rozwi¹zania w leczeniu niewydolnoœci serca za pomoc¹
mechanicznego wspomagania w postaci wszczepialnych pomp wirowych.
Zmiany dokonane w programie maj¹ równie¿ charakter organizacyjny.
Przed³u¿enie okresu realizacji programu do roku 2012 pozwala na
dostosowanie czêœci wdro¿eniowej programu do rozwi¹zañ powstaj¹cych
w czêœci badawczej.
W aspekcie finansowym z kolei, podjêcie uchwa³y pozwoli³o na przekazanie
Wykonawcom uzupe³niaj¹cych œrodków roku 2009 oraz pe³nej, zaplanowanej
zaliczki na rok 2010. Przed³u¿aj¹cy siê proces legislacyjny spowodowa³
bowiem, i¿ w roku 2009 przy braku pe³nego finansowania zadañ, Wykonawcy
podjêli wysi³ek realizacji zadañ zgodnie z kosztorysem, anga¿uj¹c zaliczkowo
œrodki w³asne.
Z przyjemnoœci¹ informujemy Pañstwa, i¿ w dniu 28 lipca br, przedstawiciele
Koordynatora w osobach Dyrektora Jana Sarny oraz Kierownika Pracowni
Sztucznego Serca – Romana Kustosza, wziêli udzia³ w posiedzeniu Rady
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, prezentuj¹c stan i perspektywy
realizacji programu Polskie Sztuczne Serce. Cz³onkowie Rady pozytywnie
ocenili proces realizacji programu.
Pragniemy w tym miejscu z³o¿yæ podziêkowania Wykonawcom za
merytoryczny wk³ad w realizacjê zadañ, który spotyka siê z uznaniem instytucji
odpowiedzialnych za prawid³owy przebieg programu, takich jak Ministerstwo
Zdrowia, Rada Programu oraz Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.

dr Jan Sarna
Koordynator programu ,,Polskie Sztuczne Serce”
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KALENDARIUM PROGRAMU – OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010
Warsztaty sprawozdawcze – luty 2010
W dniach 18 – 19 luty 2010r. odby³y siê ju¿ trzecie warsztaty sprawozdawcze z realizacji zadañ badawczych
i wdro¿eniowych programu Polskie Sztuczne Serce, zorganizowane przez Koordynatora Programu – Fundacjê
Rozwoju Kardiochirurgii. Warsztaty odby³y siê w Chorzowie, w hotelu Arsenal Palace. Warsztaty by³y
podsumowaniem prac realizowanych w programie w okresie od lipca do grudnia 2009 roku. W warsztatach
wziê³o udzia³ 67 osób, w tym 45 przedstawicieli wykonawców programu z 18 uczelni i jednostek badawczych
z ca³ej Polski oraz 3 przedstawicieli wykonawców zadañ wdro¿eniowych programu. Ponadto w obradach
uczestniczy³o 3 recenzentów powo³anych przez koordynatora do oceny wykonanych prac: kierownik Zak³adu
In¿ynierii Powierzchni Wydzia³u Mechaniczno - Technologicznego Politechniki Œl¹skiej - prof. Jan Marciniak,
kierownik Zak³adu In¿ynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wroc³awskiej - prof.
Romuald Bêdziñski, dyrektor Dolnoœl¹skiego Centrum Chorób Serca we Wroc³awiu, dyrektor naukowy Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii - dr hab. n med. Romuald Cichoñ oraz 3 przedstawicieli Rady Programu: prof. Jaros³aw
Mizera z Politechniki Warszawskiej (wiceprzewodnicz¹cy Rady Programu), prof. Witold Ru¿y³³o, dyrektor
Instytutu Kardiologii w Warszawie i prof. W³adys³aw Torbicz z Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej
PAN w Warszawie, a tak¿e przedstawicielka Ministra Zdrowia – pani mgr Anna Mieczkowska – Naczelnik
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz przedstawiciele Rzeczników Patentowych INVENT Sp. z o. o..
W drugim dniu warsztatów udzia³ wzi¹³ prof. Marian Zembala, Dyrektor Œl¹skiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu i przewodnicz¹cy Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Warsztaty przygotowa³
zespó³ Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

Zdjêcia z przebiegu warsztatów sprawozdawczych w lutym 2010r.

Zdjêcia z przebiegu warsztatów sprawozdawczych w lutym 2010r.
(na zdjêciach: prof. A.Karbownik, dr J.Sarna, mgr in¿. R.Kustosz,
prof. J.Marciniak, prof. W.Torbicz, prof. B.Bêdziñski, prof. J.Mizera,
prof. M.Zembala, prof. W.Ru¿y³³o, dr R. Cichoñ).
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KALENDARIUM PROGRAMU - OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

Uchwa³a Rady Ministrów – kwiecieñ 2010
8 kwietnia 2010r. Rada Ministrów podjê³a Uchwa³ê nr 58/2010 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê z dnia 6 marca 2007r.
w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazw¹ „Polskie Sztuczne Serce”. Wraz
z podjêciem Uchwa³y zakoñczono proces modyfikacji Programu, którego g³ównym celem by³o dostosowanie
czêœci wdro¿eniowej do obszaru badawczego. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ zmiana zakresu wybranych
zadañ pozwoli³a na implementacjê w polskich klinikach najnowszych, œwiatowych osi¹gniêæ w stosowaniu
protez serca. W wyniku zmiany Uchwa³y przed³u¿ono okres realizacji Programu do roku 2012, przeznaczaj¹c na
jego wykonanie œrodki bud¿etowe w wysokoœci 29,7 mln z³otych.
Rada programu – maj 2010
Dnia 27 maja 2010r. odby³o siê w Ministerstwie Zdrowia posiedzenie Rady Programu Wieloletniego pod nazw¹
"Polskie Sztuczne Serce". W posiedzeniu wziêli udzia³ cz³onkowie Rady Programu oraz przedstawiciele
Koordynatora Programu - Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Na posiedzeniu zaprezentowano i omówiono
sprawozdanie z realizacji zadañ badawczych i wdro¿eniowych, zarz¹dzania, stopnia osi¹gniêcia celów Programu
Wieloletniego "Polskie sztuczne Serce" w roku 2009, oraz harmonogram, finansowanie, realizacjê i zarz¹dzanie
Programem Wieloletnim w roku 2010.
Konkurs na nowe zadanie wdro¿eniowe
Dnia 15 lipca 2010r. zosta³ og³oszony przez Ministra Zdrowia konkurs ofert na wybór realizatora zadania
wdro¿eniowego o nazwie: „Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenoœnego sterownika
pneumatycznych komór wspomagania serca”. Celem zadania jest wykonanie badañ kwalifikacyjnych oraz
wprowadzenie do stosowania klinicznego przenoœnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania
serca.
Posiedzenie Rady Centrum - 28 lipca 2010 r.
W dniu 28 lipca 2010 r., po raz pierwszy w nowej siedzibie Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, odbyùo siæ
kolejne posiedzenie Rady Centrum. Posiedzenie skùadaùo siæ z dwóch czæúci, pierwsza obejmowaùa prezentacjæ
stanu i perspektyw realizacji czæúci badawczej Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, druga byùa
kontynuacjà tematu ostatniego spotkania Rady i dotyczyùa analizy wyników ankiety majàcej na celu
identyfikacjæ przedsiæwziæã badawczych o znaczeniu strategicznym dla Polski.
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goúcie: przedstawiciele wykonawców projektu „Polskie Sztuczne Serce”Jan Sarna, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i Roman Kustosz, Kierownik Pracowni
Sztucznego Serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz prof. dr hab. iný. Ryszard Pregiel, Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Pan Jan Sarna przedstawiù czùonkom Rady zaùoýenia programu „Polskie Sztuczne Serce” oraz sprawozdanie
z realizacji zadañ badawczych i wdroýeniowych. Omówiù dotychczasowe wyniki programu. Zaprezentowaù
oczekiwane rezultaty programu na rok bieýàcy.

¿ród³o: strona internetowa Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju - www.ncbir.pl
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RADA PROGRAMU ,,POLSKIE SZTUCZNE SERCE”

Rada Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pn. "Polskie Sztuczne Serce" powo³ana zosta³a na mocy
zarz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. Zarz¹dzenie to okreœla sk³ad i zadania Rady. Do zadañ Rady
Programu nale¿y g³ównie opiniowanie: projektów harmonogramu realizacji Programu, propozycji podzia³u
œrodków na poszczególne grupy zadañ Programu, w ramach kwoty zaplanowanej na Program w danym roku
bud¿etowym, propozycji wprowadzenia do Programu nowych zadañ oraz propozycji zmian w sposobie realizacji
Programu. Ponadto, zadaniem Rady jest równie¿ opiniowanie sprawozdañ: rocznych i koñcowych z realizacji
Programu oraz z zarz¹dzania Programem. Rada programu sprawuje nadzór okresowy i ci¹g³y nad realizacj¹
Programu oraz opiniuje raporty Koordynatora z realizacji Programu, ocenia stopieñ osi¹gniêcia celów Programu
oraz wspó³pracuje z Komisj¹ Badañ na Rzecz Rozwoju Gospodarki.
Przedstawiciele ministra w³aœciwego do spraw zdrowia:
·

Przewodnicz¹cy Rady - Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

·

Roman Danielewicz - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Zdrowia,

·

prof. dr hab. Stanis³aw Woœ - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,

·

prof. dr hab. Bohdan Maruszewski - Cz³onek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,

·

prof. dr hab. Witold Ru¿y³³o - Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie,

·

Anna Mieczkowska - Naczelnik Wydzia³u Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego;

Przedstawiciele ministra w³aœciwego do spraw nauki
·

Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady - prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Mizera - Cz³onek Komisji na Rzecz Rozwoju
Gospodarki Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,

·

prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Torbicz - Instytut Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN w Warszawie,

·

prof. dr hab. in¿. Antoni Zbigniew Nowakowski - Kierownik Katedry In¿ynierii Biomedycznej Politechniki
Gdañskiej,

·

Leszek Grabarczyk - Dyrektor Departamentu Wdro¿eñ i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego,

·

Dorota Koœcielecka - Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju;

Przedstawiciele Koordynatora Programu
·

dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,

·

mgr in¿. Roman Kustosz - Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii,

·

prof. dr hab. Jolanta Dobosz - Œl¹ski Uniwersytet Medyczny.

Na ³amach naszego biuletynu bêdziemy Pañstwu przedstawiaæ kolejnych cz³onków Rady. W tym numerze
przybli¿amy sylwetki przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego Rady oraz sylwetkê profesora W³adys³awa
Torbicza z Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.
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RADA PROGRAMU ,,POLSKIE SZTUCZNE SERCE”

Dr n. med. Adam Fronczak
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr Adam Fronczak ukoñczy³
Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w £odzi, uzyska³ specjalizacjê I oraz
II stopnia z dziedziny chorób wewnêtrznych, a w roku 1993 obroni³ pracê
doktorsk¹. Dr Fronczak posiada uprawnienia na cz³onka Rad Nadzorczych
Spó³ek Skarbu Pañstwa, uzyska³ tak¿e II stopieñ specjalizacji z farmakologii
klinicznej oraz specjalizacjê z zakresu Zdrowia Publicznego. Pracowa³ jako
adiunkt w Zak³adzie Farmakologii Klinicznej przy Klinice Chorób
Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Miko³aja Kopernika w £odzi oraz Klinice Hematologii
Akademii Medycznej w £odzi.

W latach 1999 – 2003 by³ dyrektorem Wydzia³u Spraw Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia £ódzkiego Urzêdu
Wojewódzkiego w £odzi. W latach 2002 – 2007 pe³ni³ funkcjê ordynatora Oddzia³u Gastroenterologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zgierzu. Dr Fronczak by³ tak¿e
Przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Zespo³u ds Ratownictwa Medycznego, Kanclerzem Uniwersytetu
Medycznego w £odzi, Pe³nomocnikiem Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego, Dyrektorem Biura Nadzoru
Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi. W latach 2006 – 2007 pracowa³ jako dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zgierzu.
Od roku 2008 przewodniczy w: Zespole do spraw koordynacji przygotowañ Ministerstwa Zdrowia do realizacji
zadañ wynikaj¹cych z przejêcia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II
po³owie 2011 r., Zespole do spraw koordynacji przygotowañ turnieju fina³owego Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej UEFA EURO 2012, Krajowym Komitecie ds. Pandemii Grypy, Radzie ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii,
Komitecie ds. Konwencji Bioetycznej, Zespole opiniodawczo-doradczym ds. kszta³cenia zawodowego (MEN),
Zespole ds. Polskiej Energetyki J¹drowej (MG), CEHAP Plan dotycz¹cy œrodowiska i dzieci, Narodowym Programie
Zdrowia, Radzie Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.
Od roku 2007 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pe³ni nadzór nad departamentami: Wspó³pracy
Miêdzynarodowej, Zdrowia Publicznego oraz Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Jest cz³onkiem Komitetu
Europejskiego Rady Ministrów, nadzoruje dzia³alnoœæ Administratora Systemu Monitorowania Wypadków
Konsumenckich oraz dzia³alnoœæ jednostek organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Ministra
Zdrowia, takich jak Akademie Medyczne, Uniwersytety Medyczne i wiele innych.
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Prof. nzw. dr hab. in¿. Jaros³aw Mizera

Prof. Jaros³aw Mizera ukoñczy³ Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej
Politechniki Warszawskiej broni¹c pracê dyplomow¹ "Analiza zmian
stanu granic ziaren podczas rozrostu ziaren w stali austenitycznej" pod
kierunkiem prof. dr hab. K. Kurzyd³owskiego. W 1993 roku uzyska³ tytu³
doktora na wydziale Matériaux w Ecole des Mines de Saint-Etienne we
Francji, gdzie obroni³ pracê doktorsk¹ pt. „Texture et anisotropie
plastique d'alliages Al-Li" pod kierunkiem prof. J. Drivera. Nastêpnie na
Wydziale In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej obroni³
rozprawê habilitacyjn¹ pt. "Wp³yw tekstury krystalicznej i morfologicznej
na anizotropiê w³aœciwoœci plastycznych stopów Al-Li".

W latach 1986 – 1993 pracowa³ jako technolog materia³ów, póŸniej jako adiunkt, a od 2005 na stanowisku
profesora na Wydziale In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku jest Dyrektorem
Uczelnianego Centrum Badawczego "Materia³y Funkcjonalne" Politechniki Warszawskiej. Prof. Mizera w swojej
karierze pe³ni³ tak¿e funkcje pe³nomocnika rektora Politechniki Warszawskiej ds. Kultury Studenckiej,
pe³nomocnika dziekana Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej PW ds. Programu "Sokrates", Opiekuna Naukowego
Ko³a IAESTE Politechniki Warszawskiej, sekretarza programu priorytetowego Politechniki Warszawskiej "Nowe
Materia³y". Profesor jest cz³onkiem Stowarzyszenia In¿ynierów Mechaników i Techników Polskich, Polskiego
Towarzystwa Metaloznawczego oraz Societe Francaise de Metaux et Metallurgie. Prodziekan ds. nauczania
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej.
Jest cz³onkiem kilku Rad Naukowych (m. in Instytutu Energetyki w Warszawie, Oœrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemys³u Petrochemicznego w P³ocku) oraz cz³onkiem Rady Ekspertów przy Zarz¹dzie CIECH S. A. Zasiada
równie¿ w Panelu Ekspertów Technicznych „Fusion for Energy” UE.
Profesor, pracuj¹c jako dydaktyk wypromowa³ 24 dyplomantów w dziedzinie In¿ynierii Materia³owej, od 1997
jest cz³onkiem Komisji ds. Reformy Nauczania na Wydziale In¿ynierii Materia³owej, a w roku 1998 otrzyma³
Nagrodê Zespo³ow¹ I Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi¹gniêcia dydaktyczne. Profesor Mizera by³
kierownikiem wielu grantów badawczych, miêdzy innymi: "Wp³yw mikrostruktury i tekstury na zniszczenie
nowoczesnych stopów na bazie Al i Ti", "Badanie zwi¹zku pomiêdzy wielkoœci¹, kszta³tem ziaren i tekstur¹
krystaliczn¹ oraz ich ³¹cznego oddzia³ywania na w³aœciwoœci plastyczne stopów aluminium", "Wdro¿enie do
produkcji nowej wersji maszyn do szycia £ucznik", oraz wykonawc¹ kilkunastu grantów badawczych i kilku
celowych KBN realizowanych na Wydziale In¿ynierii Materia³owej. Jest autorem kilkudziesiêciu publikacji
naukowych o zasiêgu miêdzynarodowym.
Przedmiotem badañ profesora Mizery s¹ odkszta³cenia plastyczne, tekstura, mikrostruktura. Zajmuje siê tak¿e
t³umaczeniem tekstów technicznych z (i na) jêzyk francuski w specjalnoœci Metalurgia, profesor zarejestrowany
jest w Naczelnej Organizacji Technicznej.
Profesor Mizera zasiada w Radzie Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, pe³ni¹c funkcjê cz³onka
Komisji Badañ na Rzecz Rozwoju Gospodarki przy Ministrze Nauki.
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Prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Torbicz

Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1958r.),
doktoryzowa³ siê w 1965r. i habilitowa³ w 1989r., a tytu³ profesora
otrzyma³ w 1991r. Pracuje w Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii
Biomedycznej PAN, gdzie w latach 1975 – 2007 by³ kierownikiem
Pracowni Przetworników Biochemicznych a w latach 1993 – 2007 zastêpc¹ dyr. ds. naukowych. Profesor W³adys³aw Torbicz jest cz³onkiem
rad naukowych Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN,
Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej oraz Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej
w Zabrzu. Profesor by³ za³o¿ycielem, a nastêpnie prezesem i cz³onkiem
zarz¹du Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. Od powstania PTTS
profesor jest tak¿e cz³onkiem Komitetu Naukowego Konferencji Czujniki
Optoelektroniczne i Elektroniczne.
Prof. Torbicz uczestniczy w dzia³alnoœci organizacyjno-naukowej w Polsce i za granic¹. Jest cz³onkiem Rady
Redakcyjnej kwartalnika Biocybernetics and Biomedical Engineering i przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego
sympozjów Modelowanie i Pomiary w Medycynie. W 2007 r. by³ cz³onkiem Komitetu Naukowego
miêdzynarodowej Konferencji EURECON 2007 w Warszawie, Konferencji Biocybernetyka i In¿ynieria
Biomedyczna oraz Kongresu Metrologii. Jest cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
cz³onkiem IEEE, Komitetu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN, Komitetu Fizyki Medycznej
i Radiobiologii PAN, Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury
Pomiarowej PAN, cz³onkiem w³adz Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Biomedycznej. By³ cz³onkiem Rady Nauki
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego kadencji 2005-2008, jest cz³onkiem zespo³ów specjalistycznych
MNiSzW ds. Rozwoju Biogospodarki (od 2006 r.) i do Oceny Czasopism Naukowych (od 2007 r.) oraz Rady
Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 „Polskie Sztuczne Serce”. W latach 2004-2005 by³ cz³onkiem panelu
g³ównego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, przygotowuj¹cym pilota¿owy program Foresight „Zdrowie
i ¯ycie”. Od 2000 r. jest cz³onkiem oceniaj¹cym w Brukseli projekty badawcze 5 Programu Ramowego Unii
Europejskiej, a od 2003 r. – projekty 6 PR UE. Jest recenzentem czasopism zagranicznych: IEEE Transactions on
Biomedical Engineering, Sensors and Actuators B Chemical, Analyst, Lab-on-a-chip, Journal of Materials
Chemistry, Sensors.
Przedmiotem badañ prof. Torbicza jest technologia, modelowanie i zastosowania w diagnostyce medycznej
i ochronie œrodowiska pó³przewodnikowych czujników i bioczujników chemicznych, m.in. wykorzystuj¹cych
tranzystory polowe czu³e na jony i amperometrycznych, oraz prace dot. mikrosystemów do wieloparametrowej
analizy wielkoœci biochemicznych, w tym uk³adów przep³ywowych.
Profesor prowadzi wyk³ady na temat bioczujników na Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. By³
promotorem 4 rozpraw doktorskich i 6 prac dyplomowych studentów Politechniki Warszawskiej. Otrzyma³ szereg
nagród, wyró¿nieñ i odznaczeñ, w tym krzy¿e zas³ugi: z³oty (1979), Kawalerski (1988) i Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (2000).
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W trzecim numerze biuletynu przedstawiliœmy Pañstwu recenzentów przedsiêwziêæ badawczych P01 i P02
programu. W dzisiejszym numerze przedstawiamy recenzenta przedsiêwziêcia badawczego P03 programu –
prof. Janusza Skalskiego oraz recenzenta przedsiêwziêcia wdro¿eniowego P04 – dr Romualda Cichonia.

Przedsiêwziêcie P03 programu pt.
„Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów
wspomagania serca”
recenzent –
prof. dr hab. n. med. Janusz SKALSKI

Urodzi³ siê w 1951 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista I (1978) i II (1984)
stopnia w zakresie chirurgii dzieciêcej, specjalista w zakresie kardiochirurgii (1990); dr n. med. 1984,
dr hab. n. med. 1996, profesor n. med. 2001.
Od 1975 do 1990 roku pracowa³ w Polsko-Amerykañskim Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie –
pocz¹tkowo w Klinice Chirurgii Dzieciêcej, a od 1980 roku Klinice Kardiochirurgii Dzieciêcej. W 1990 roku podj¹³
pracê w I Klinice Kardiochirurgii ŒAM w Katowicach. Od 1997 roku zatrudniony na etacie ŒAM w Katedrze
i Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Œl¹skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1999 roku zosta³
kierownikiem Oddzia³u Kardiochirurgii Dzieciêcej, w 2001 roku uzyska³ tytu³ profesora. W maju 2005 wybrany
na prodziekana Wydzia³u Lekarskiego z Oddzia³em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (do paŸdziernika 2007).
Cz³onek Senackiej Komisji ds. Wydawnictw (2005–2008). Od czerwca 2007 pe³ni funkcjê Kierownika Kliniki
Kardiochirurgii Dzieciêcej UJ Kraków; w 2009 roku wybrany na stanowisko Dyrektora Polsko-Amerykañskiego
Instytutu Pediatrii CM Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Bra³ czynny udzia³ w tworzeniu kardiochirurgii dzieciêcej w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie
(1975-90) i rozpoczêciu – od 1976 roku pod kierunkiem prof. Eugenii Zdebskiej – operacji na otwartym sercu. Od
1990 roku wspó³tworzy³ zespó³ kardiochirurgii dzieciêcej w Katowicach Ochojcu. Od 1997 roku podj¹³ pracê
w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu, specjalizowa³ siê wówczas w kompleksowym i wieloetapowym leczeniu
chirurgicznym dzieci z pojedyncz¹ komor¹ serca – jako pierwszy w Polsce rozpocz¹³ operacje niektórych wad
serca z minitorakotomii, pierwszy w Polsce zastosowa³ ECMO u dziecka (Katowice 1996), wspó³tworzy³
pierwszy w kraju program ECMO (w Zabrzu), obecnie pracuj¹c w Krakowie specjalizuje siê w wieloetapowym
leczeniu dzieci z pojedyncz¹ komor¹, w szczególnoœci z zespo³em niedorozwoju lewego serca.
Sta¿e naukowe odby³ w: Shriner's Burns Instytut Massachusetts General Hospital (Boston 1981); Children's
Hospital Medical Center, Harvard Medical School (Boston 1981–1982) oraz Children's Hospital (Filadelfia
1988,); Abteilung für Herz und Gefäßchirurgie Klinikum der Universität (Kilonia 1989– 1990); Wilhelmina
Kinderzikenhuis (Utrecht 1998); Hospital Ramon y Cajal (Madryt 1998); Ospedale Bambino Gesu (Rzym 1999).
Publikowany dorobek naukowy obejmuje 296 prac naukowych recenzowanych i rozdzia³ów ksi¹¿kowych,
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w tym 32 artyku³ów w czasopismach zagranicznych; redaktor naukowy dziesiêciu monografii zbiorowych
i jednego podrêcznika „Kardiochirurgia Dzieciêca” wyró¿nionego Nagrod¹ Ministra Zdrowia (2004), autor
rozdzia³ów w 8 innych podrêcznikach, ponadto wspó³autor 223 prac zjazdowych prezentowanych na krajowych
i zagranicznych kongresach. Promotor 6 zakoñczonych przewodów doktorskich. Autor recenzji 17 prac
doktorskich, 8 habilitacyjnych, 7 przewodów profesorskich, jednego doktoratu Honoris Causa.
Cz³onek European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Klubu Kardiochirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Chirurgów Dzieciêcych, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Sekcji Kardiochirurgii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Krakowskiego Towarzystwa Mi³oœników Historii Medycyny, Polskiej
Rady Kardiochirurgii Dzieciêcej, Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego.
Wyró¿nienia:
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa w Dziedzinie Nauki i Techniki (1987), Medal „Fideliter et Constanter”
Polskiego Towarzystwa na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym (2000), Nagroda Ministra Zdrowia za
podrêcznik Kardiochirurgia dzieciêca (2004), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (2007), Nagroda Rektora ŒUM pierwszego
stopnia (2006, 2007); ponadto wyró¿niony tytu³em Lekarz Roku 2007 przez „Rynek Zdrowia”, Medalem Kropla
¯ycia – podaruj innym cz¹stkê siebie przyznanym przez kapitu³ê Fundacji im. Agaty Mróz-Olszewskiej, 2009,
Lauemr- Krakowskie Nagrody 2009 Kultura–Nauka-Media ALIANZ (w Dziedzinie Nauki) – 2010, Dyplomem
Mi³osiernego Samarytanina (2010).
Od 1990 roku jest cz³onkiem Lions Club (Oddzia³ Kraków Œródmieœcie, od 1999 wiceprezydent, 2000–2002
prezydent, 2003/2004 przewodnicz¹cy Strefy Krakowskiej).
1974-77 wspó³organizowa³ trzy polskie wyprawy wysokogórskie (m.in. kier. wyprawy w góry Peru i Boliwii
w 1977).
Jako pierwszy w Polsce zastosowa³ w Klinice Kardiochirurgii Dzieciêcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
mechaniczne wspomaganie serca pozaustrojow¹ komor¹ wspomagania serca u niemowlêcia w wieku 13
miesiêcy. Wykorzysta³ do tego celu protezê BERLIN-EXCOR opracowan¹ w Niemczech.

12

RECENZENCI PROGRAMU „POLSKIE SZTUCZNE SERCE” – CZÊŒÆ 2

Przedsiêwziêcie P04 programu pt.
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia
niewydolnoœci serca z wykorzystaniem polskich protez serca”
recenzent –

dr hab. Romuald Cichoñ

Romuald Cichoñ kszta³ci³ siê na Wydziale Lekarskim Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po studiach
rozpocz¹³ pracê jako asystent – sta¿ysta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ Œl¹skiej Akademii Medycznej
w Zabrzu kierowanej przez doc. dr hab. J. Dobosz, a po zakoñczeniu sta¿u rozpocz¹³ pracê jako asystent w II
Klinice Chirurgii Ogólnej Œl¹skiej Akademii Medycznej w Bytomiu pod kierunkiem Prof. J. Szyszki, a nastêpnie
Prof. J. Skrzypka. Pracuj¹c w tej Klinice uzyska³ w 1985r. specjalizacjê I stopnia z chirurgii ogólnej. W tym te¿ roku
podj¹³ pracê w nowo powsta³ej Klinice Kardiochirurgii Œl¹skiej Akademii Medycznej w Zabrzu kierowanej przez
Prof. Z. Religê. W roku 1985 przeprowadzi³ te¿ swój pierwszy zabieg w kr¹¿eniu pozaustrojowym, oraz rozpocz¹³
pracê nad zastosowaniem przeszczepów allogennych zastawek serca (tzw. homograftów). W 1985 r. zainicjowa³
wspólnie z zespo³em Prof. Z. Religi w Klinice Kardiochirurgii Œl¹skiej Akademii Medycznej w Zabrzu, powstanie
programu transplantacji serca, w którym czynnie bra³ udzia³. Po nabyciu pierwszych doœwiadczeñ
w zagadnieniach przeszczepów serca i p³uc, rozpocz¹³ pracê w Zespole Transplantologicznym kierowanym przez
Prof. J. Wallworka, gdzie uzyska³ status Kierownika Zespo³u Transplantacyjnego Uniwersytetu Cambridge. Po
powrocie do Zabrza nadal bra³ aktywny udzia³ w realizacji programu serca oraz serca i p³uc. Za prace nad
wdro¿eniem terapii transplantacyjnej uzyska³ wspólnie z Zespo³em Kliniki Kardiochirurgii Œl¹skiej Akademii
Medycznej w Zabrzu Nagrodê Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej za rok 1987. Kierowa³ projektami
badawczymi: Transplantation of a diseased heart (Przeszczep uszkodzonego serca), Optimalization of donor
heart storage conditions (Optymalizacja sposobu konserwacji serca dawcy), Fibrin Glue and adhesion
formation (Klej fibrynowy a powstawanie zrostów).
W 1991 r. wspó³za³o¿y³ Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowan¹ przez Prof. Z. Religê. W ramach
Fundacji powo³any zosta³ oœrodek badawczy, którego zosta³ dyrektorem naukowym. W 1994 r. obroni³
z wyró¿nieniem pracê doktorsk¹ pt. „Przeszczepy allogenne têtnic szyjnych konserwowanych metod¹
krioprezerwacji u psów”.
Prowadzi³ zespó³ transplantacyjny Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Halle – Wittenberg (Niemcy), pracowa³
jako ordynator oddzia³u w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Karola Gustawa w DreŸnie (Niemcy) kierowanej
przez Prof. S. Schuelera, wspó³pracowa³ z zespo³em eksperymentalnym z³o¿onym z zespo³ów Uniwersytetu we
Frankfurcie (Niemcy), Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy) oraz Intuitive Surg. Inc (USA). Na zaproszenie
Uniwersytetu Pavia (W³ochy), Karolinska Institutet Stockholm (Szwecja), Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia)
przeprowadzi³ pierwsze w tych krajach zabiegi ca³kowicie endoskopowej rewaskularyzacji wieñcowej
z zastosowaniem robota operacyjnego. Z zakresu chirurgii telemanipulacyjnej prowadzi³ wyk³ady i zabiegi
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demonstracyjne na Uniwersytetach w Turynie (W³ochy), Strasburgu (Francja), Brukseli (Belgia), Insbrucku
(Austria) oraz w Europejskim Instytucie Chirurgii w Hamburgu (Niemcy).
W roku 2001 prowadzi³ prace organizacyjne nad utworzeniem Dolnoœl¹skiego Centrum Chorób Serca we
Wroc³awiu w ramach Niepublicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej. Powsta³a mo¿liwoœæ szeroko zakrojonej
wspó³pracy miêdzy Klinik¹ Kardiochirurgii Uniwersytetu w DreŸnie, a Dolnoœl¹skim Centrum Chorób Serca.
Otwarcie Oddzia³u Kardiochirurgii w ramach centrum nast¹pi³o w styczniu 2002 r. i od tego czasu Romuald
Cichoñ pe³ni funkcjê dyrektora tego oœrodka.
Dorobek naukowy Romualda Cichonia to 49 opublikowanych prac, 3 rozdzia³y podrêczników
kardiochirurgicznych, ponad 41 doniesieñ opublikowanych w czasopismach naukowych, ponad 40 streszczeñ
opublikowanych w dziennikach zjazdowych, liczne wideofilmy. Jest cz³onkiem: Polskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgów, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Stowarzyszenia Transplantacji Serca, American
Heart Association, European Society for Cardin – Thoracic Surgery, Deutche Gesellschaft fuer Herz- und
Thoraxchirurgie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej. Od roku 2000 pe³ni funkcjê
recenzenta naukowego dla czasopisma Annals of Thoracic Surgery (official Journal of the Society of Thoracic
Surgeons and the Southern Thoracic Surgical Association). Romuald Cichoñ ma na swoim koncie odznaczenia:
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi RP oraz Medalem „Zas³u¿ony dla Lotnictwa” oraz patenty: Krioprezerwowana
zastawka têtnicy p³ucnej w oprawie syntetycznej (Polski Urz¹d Patentowy) i Transportvorrichtung fuer den
Einsatz in der Endoskopischen Chirurgie (Deutsches Patent- und Markenamt).
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Koniec roku 2009 stanowi pó³metek realizacji czêœci badawczej Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.
Druga po³owa roku by³a okresem intensywnych prac konstrukcyjnych w zakresie opracowania modeli
i prototypów poszczególnych rodzajów protez serca. Zasadniczym celem realizacji czêœci badawczej Programu
jest bowiem opracowanie konstrukcji pozaustrojowego, czêœciowo wszczepialnego i ca³kowicie wszczepialnego
systemu wspomagania serca oraz konstrukcji pompy wirowej do d³ugoterminowego wspomagania serca,
a nastêpnie przekazanie prototypów tych protez do badañ klinicznych, prowadzonych w ramach zadañ czêœci
wdro¿eniowej.
W projekcie opracowania konstrukcji pozaustrojowej, pneumatycznej protezy serca, przeznaczonej do
krótkoterminowego wspomagania niewydolnego serca pacjenta, wytworzono pierwszy egzemplarz prototypu
urz¹dzenia z przeznaczeniem do badañ laboratoryjnych. Wykonano komplet badañ hydrodynamicznych
i eksploatacyjnych protezy, a nastêpnie przyst¹piono do wykonywania oprzyrz¹dowania technologicznego w celu
wytworzenia partii informacyjnej prototypu klinicznego. Wdro¿enie do badañ klinicznych protezy przewidziane
jest na drug¹ po³owê 2010r.

Pierwszy egzemplarz prototypu
pozaustrojowej komory wspomagania serca
POLVAD-EXT.

Schemat pozaustrojowego, pneumatycznego
systemu wspomagania serca RELIGA-EXT.

W oddzielnym etapie zadania, realizowanego przez Fundacjê
Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, a dedykowanego w programie
opracowaniu klinicznych systemów wspomagania serca,
opracowano zmodernizowany sterownik dla pozaustrojowych
komór wspomagania serca POLVAD – oznaczony symbolem
POLPDU-402. Na bazie konstrukcji prototypu sterownika i wyników
badañ laboratoryjnych, wytworzono dwa egzemplarze prototypu
klinicznego urz¹dzenia, które zosta³y przekazane do badañ
klinicznych. Badania te s¹ realizowane w ramach czêœci
wdro¿eniowej programu w dwóch oœrodkach klinicznych,
wykonawców wdro¿eniowych programu: II Klinice Kardiochirurgii
i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz w Klinice
Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Œl¹skim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. W prototypach wykorzystano now¹ konstrukcjê
przetwornika elektropneumatycznego, o podwy¿szonych walorach
eksploatacyjnych i zredukowanej masie. Sterownik ten, wraz
z komor¹ wspomagania serca POLVAD-EXT, tworzyæ bêdzie
pozaustrojowy system wspomagania serca RELIGA-EXT.

Prototyp kliniczny sterownika POLPDU-402 z now¹ konstrukcj¹ przetwornika
elektropneumatycznego.
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W badaniach nad opracowaniem konstrukcji
wszczepialnej, pneumatycznej protezy serca
kontynuowano prace w zakresie budowy prototypu
protezy. Na podstawie wytypowanej koncepcji
rozmieszczenia protezy w ciele pacjenta, konsultacji
klinicznych oraz prób anatomicznych, opracowano
dokumentacjê cyfrow¹ poszczególnych elementów
protezy. Rozpoczêto wykonywanie technik¹ szybkiego
prototypowania pierwszego egzemplarza prototypu
protezy, z przeznaczeniem do badañ laboratoryjnych
nad optymalizacj¹ konstrukcji.
Model prototypu wszczepialnej komory
wspomagania serca POLVAD-IMPL.
Przenoœny sterownik pneumatycznych
protez serca POLPDU-501,
przeznaczony jest do napêdzania
wszczepialnej, pulsacyjnej protezy
serca, i wraz z ni¹ tworzyæ bêdzie
czêœciowo wszczepialny system
wspomagania serca RELIGA-IMPL.
W kolejnym etapie opracowania
konstrukcji urz¹dzenia, wykonano
analizê ro¿nych wariantów uk³adu
zasilania pneumatycznego.
Wy t y p o w a n o w e r s j ê z a s i l a c z a
o budowie modu³owej, dla którego
opracowano konstrukcjê cyfrow¹
dedykowanego przetwornika
elektropneumatycznego i przyst¹piono
do prac nad konstrukcj¹ ca³ego
urz¹dzenia.

Przetwornik elektropneumatyczny
dla przenoœnego sterownika
pneumatycznych protez serca
POLPDU-501. Projekt koncepcyjny
przenoœnego sterownika
POLPDU-501.

Wobec intensywnego rozwoju technik leczenia
niewydolnoœci serca wspomaganiem za pomoc¹ pomp krwi
o przep³ywie ci¹g³ym, w ramach Programu prowadzone s¹
badania nad opracowaniem wszczepialnej wirowej pompy
krwi. W projekcie pompy osiowej wykonano analizê
numeryczn¹ szeregu wariantów wirnika pompy i wykonano
projekt konstrukcji docelowej. Opracowano konstrukcje
dwóch stanowisk laboratoryjnych: do badania uk³adu
³o¿yskowania i napêdu magnetycznego oraz do badañ
hydrodynamicznych i przyst¹piono do ich wytwarzania.
Model pogl¹dowy pompy osiowej w skali 1:1,
wykonany technik¹ szybkiego prototypowania.
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W drugim projekcie, którego przedmiotem jest opracowanie konstrukcji odœrodkowej pompy krwi, wykonano
analizê numeryczn¹ wariantów wirnika pompy, wytypowano geometriê docelow¹ i przyst¹piono do analizy
ca³ego uk³adu pompy.
Siatka numeryczna wirnika
ikorpusu pompy odœrodkowej.

W zakresie opracowania konstrukcji ca³kowicie wszczepialnej protezy serca, okreœlono za³o¿enia konstrukcyjne
urz¹dzenia, z uwzglêdnieniem koncepcji rozdystrybuowania podzespo³ów protezy w ciele pacjenta. Przyst¹piono
do opracowania konstrukcji pierwszego modelu protezy, z przeznaczeniem do badañ laboratoryjnych.
W roku 2009, w ramach badañ z dziedziny in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii,
opracowano szereg technologii wytwarzania nowych i modyfikowania powierzchni istniej¹cych biomateria³ów.
Nastêpnie na podstawie badañ fizykomechanicznych i strukturalnych oraz przesiewowych badañ oceny
biologicznej, dokonano wstêpnej selekcji materia³ów, pod k¹tem wykorzystania w konstrukcjach protez serca.
W drugiej po³owie roku realizowano prace zwi¹zane z optymalizacj¹ wybranych technologii w celu
przygotowania do pierwszych prób aplikacyjnych w konstrukcjach elementów protez serca.
Dla potrzeb konstrukcji pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-EXT, wytypowano dwie metody
wytwarzania na powierzchni poliuretanu, atrombogennych, biodegradowalnych pow³ok na bazie poli-3hydroksymaœlanu oraz poliwinylopirolidonu. Zadaniem tych pow³ok jest zabezpieczenie powierzchni protezy,
kontaktuj¹cej siê z krwi¹ w trakcie pracy, przed wykrzepianiem krwi przez okres do 3 miesiêcy. Protezy
wszczepialne, zarówno pulsacyjne jak i o przep³ywie ci¹g³ym, wymagaj¹ d³ugotrwa³ego ograniczenia ryzyka
wykrzepiania, poprzez naniesienie na powierzchnie protez, pozostaj¹cych w kontakcie z krwi¹ i tkankami, pow³ok
o wysokiej trwa³oœci i biokompatybilnoœci. W tym zakresie wytypowano i poddano optymalizacji technologie
nanoszenia na powierzchniê poliuretanu, hybrydowymi metodami laserowymi, warstw na bazie wêgla
diamentopodobnego, tytanu, azotku tytanu i dwutlenku tytanu. Równolegle kontynuowano badania nad
nanoszeniem warstw na bazie wêgla i tytanu, dwiema metodami osadzania chemicznego, opartymi o plazmê
wysokiej czêstotliwoœci oraz dwiema metodami jonowymi.

Mikrostruktura osadzanej pow³oki na bazie zwi¹zków tytanu w transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
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W konstrukcjach protez serca wystêpuj¹ elementy, wykonane z materia³ów innych, ni¿ tworzywa sztuczne.
Elementy te równie¿ wymagaj¹ zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu biokompatybilnoœci w kontakcie
z krwi¹ i tkankami. Z kolei, w przypadku elementów uk³adów napêdowych protez, szczególnie nara¿onych na
zu¿ycie w d³ugotrwa³ej pracy, konieczne jest zastosowanie technologii materia³owych, zapewniaj¹cych wysok¹
odpornoœæ mechaniczn¹. Szczególnym przypadkiem takiego uk³adu jest zastawka dyskowa, opracowywana
w ramach programu, w oparciu o projekt prof. J. Molla, przeznaczona do pulsacyjnych protez serca. Dla
modyfikacji powierzchni pierœcienia tej zastawki, wykorzystana zostanie metoda azotowania jarzeniowego,
pozwalaj¹ca na wytwarzanie dyfuzyjnych warstw zwi¹zków tytanu na stopach tytanu oraz stali. Technologia ta
zosta³a uruchomiona, a dla wytworzonych próbek biomateria³ów wykonano badania strukturalne oraz
biologiczne, w wyniku których wy³oniono warstwê o w³aœciwoœciach najlepszych z punktu widzenia konstrukcji
elementów protez serca. Przygotowano pierwsze egzemplarze pierœcienia zastawki dla prób modyfikacji
powierzchni t¹ metod¹.

Pierœcieñ zastawek serca polerowany (po lewej) i szlifowany (po prawej)
po procesie azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy.

W trzech oœrodkach, bior¹cych udzia³ w programie, opracowano trzy sposoby uszczelniania przed przesi¹kaniem
krwi poliestrowej protezy naczyniowej - elementu konstrukcyjnego kaniul ³¹cz¹cych protezê serca z naczyniami
têtniczymi chorego. Biodegradowalne uszczelnienia na bazie chitozanu, poliwinylopirolidonu oraz poli-3hydroksymaœlanu znajduj¹ siê w fazie optymalizacji pod k¹tem przepuszczalnoœci krwi, w³asnoœci
fizykomechanicznych oraz degradacji w œrodowisku enzymatycznym.

Hydro¿elowa pow³oka poliwinylopirolidonu na fragmencie protezy dakronowej.
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Oprócz zagadnieñ materia³owych, w ramach zadañ programu rozwijana jest tematyka zwi¹zana
z wykorzystaniem technologii metrologicznych i teleinformatycznych w konstrukcjach protez serca. W tym
obszarze kontynuowano badania nad opracowaniem technik nieinwazyjnego pomiaru parametrów
biologicznych w protezach serca oraz systemów bezprzewodowej transmisji sygna³ów i zasilania protez
wszczepialnych.
W drugiej po³owie roku powsta³ prototyp toru pomiarowego do nieinwazyjnego pomiaru ciœnienia krwi
w pozaustrojowej komorze wspomagania serca. Technik¹ szybkiego prototypowania wykonano prototyp
techniczny komory pozaustrojowej, przystosowany do pomiaru objêtoœci krwi w komorze metodami
akustycznymi, który zostanie wykorzystany do badañ metody pomiarowej w warunkach laboratoryjnych.
Opracowano algorytm uk³adu detekcji sygna³u EKG wszczepialnych elektrod, który po przetestowaniu zostanie
zaaplikowany w sterownikach protez serca.

Uk³ad pomiaru akustycznego po³o¿enia membrany
wkomorze wspomagania serca.

Zbudowano prototyp uk³adu bezprzewodowej, przezskórnej transmisji sygna³ów i energii do cia³a pacjenta, dla
potrzeb zasilania i sterowania protezami ca³kowicie wszczepialnymi. Uk³ad ten zosta³ przebadany w warunkach
laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalnie w tym celu przygotowanego fantomu oraz tkanki zwierzêcej.
W ramach uruchomionych w drugiej po³owie roku zadañ opracowania uk³adów sterowania i nadzoru
pozaustrojowych i wszczepialnych protez serca, zrealizowano pierwsze prace modelowania numerycznego
i okreœlono za³o¿enia techniczne dla konstrukcji tych systemów.

Prototyp cewki z ekranem ferrytowym do uk³adu przezskórnej transmisji energii.
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Jednym z zagadnieñ podejmowanych w ramach programu jest opracowanie wieloskalowego modelu
numerycznego protezy serca, umo¿liwiaj¹cego modelowanie zjawisk zachodz¹cych podczas jej pracy,
z uwzglêdnieniem w³aœciwoœci reologicznych krwi oraz jej oddzia³ywania ze œcianami protezy. W ramach
kontynuacji badañ w tym zakresie, opracowano autorskie oprogramowanie, symulujàce odkszta³cenia úcian
sztucznej komory serca w skali mikro i makro oraz metodami analizy odwrotnej uzyskano dane na temat naprê¿eñ
w³asnych oraz w³asnoœci sprê¿ystych w nanowarstwie azotku tytanu naniesionej na pod³o¿e poliuretanowe.
Nanowarstwy takie opracowywane s¹ w ramach zadañ programu dla ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi na
powierzchniach protez serca, kontaktuj¹cych siê w trakcie pracy z krwi¹.

Rozk³ad ciœnienia i odkszta³ceñ na wewnêtrznej powierzchni czaszy krwistej komory wspomagania serca.

Uzyskane w drugim pó³roczu 2009r rezultaty obejmuj¹ szereg opracowanych technologii, zarówno
materia³owych jak i metrologicznych i informatycznych, przebadanych i zoptymalizowanych w warunkach
laboratoryjnych, czêœciowo zweryfikowanych w badaniach biologicznych oraz badaniach modeli i prototypów
poszczególnych urz¹dzeñ. Tym samym realizacja programu wchodzi w fazê podejmowania ostatecznych decyzji,
dotycz¹cych wytypowania docelowych biomateria³ów i technologii metrologicznych oraz przygotowania do
badañ nad ich implementacj¹ w konstrukcjach protez serca.

Autorzy:
Adam Jarosz
Maciej Gawlikowski
Roman Kustosz
W tekœcie wykorzystano materia³y ze sprawozdañ merytorycznych Wykonawców zadañ programu.
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Maciej Gawlikowski
Pracownia Sztucznego Serca
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
W ostatnim numerze biuletynu informowaliœmy o osi¹gniêtym dziêki programowi wielkim postêpie w naszym
kraju, w wykorzystaniu mechanicznego wspomagania serca do leczenia jego niewydolnoœci - po tym, jak
w grudniu 2009 roku, w dwóch oœrodkach kardiochirurgicznych: Instytucie Kardiologii w Warszawie i Œl¹skim
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dokonano pierwszych w Polsce wszczepieñ implantowalnej, wirowej pompy
wspomagania serca HeartWare. System HeartWare pozwala wspomaganemu pacjentowi na prowadzenie
normalnego trybu ¿ycia w warunkach domowych. Wszczepienie pomp wirowych odby³o siê w ramach realizacji
zadania wdro¿eniowego 4.6. pt. „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania
serca”.
Po zakoñczeniu pooperacyjnego pobytu szpitalnego, po wszczepieniu protez, obaj pacjenci przebywali przez
3 tygodnie w Œl¹skim Centrum Rehabilitacji w Reptach, gdzie przeszli dodatkow¹ rehabilitacjê kardiologiczn¹ dla
osób po operacjach serca oraz zostali przygotowani ostatecznie do samodzielnego pobytu w domu. Po
opuszczeniu oœrodka rehabilitacyjnego pacjenci zostali przetransportowani do domów. Tam zostali objêci
specjalnym systemem opieki domowej w mechanicznym wspomaganiu serca, przygotowanym w ramach
programu, a obejmuj¹cym: nadzór medyczny nadzorowany przez koordynatora i kierownika zespo³u
wspomagania serca ka¿dego z oœrodków które wszczepia³y protezê oraz nadzór techniczny protezy, realizowany
przez zespó³ Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Opieka w leczeniu domowym
pacjenta obejmuje miêdzy innymi: systematyczne wizyty domowe u pacjenta oraz okresowe wizyty w szpitalu dla
weryfikacji stanu chorego oraz dzia³ania technicznego protezy.
Po ponad 200 dniach pracy systemu, u pacjentów nie zaobserwowano istotnych powik³añ medycznych ani
problemów natury technicznej. Oœrodki kardiochirurgii wdro¿y³y procedurê okresowej kontroli pacjenta na
wspomaganiu, obejmuj¹c¹ badania biochemiczne, kontrolê echograficzn¹ stanu wydolnoœci serca i poprawnoœci
jego wspomagania oraz ocenê uk³adu krzepniêcia i miejsca wprowadzenia przez skórê do cia³a pacjenta
przewodu steruj¹cego pomp¹. Ponadto opracowa³y i uruchomi³y zespo³owy system monitorowania pacjenta
w domu, z wykorzystaniem zespo³u klinicznego oraz lekarza pierwszego kontaktu. Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii, opracowa³a procedury monitorowania systemu podczas okresowych wizyt kontrolnych.
Procedura obejmuje przegl¹d i archiwizacjê historii procesu wspomagania (w tym sytuacji wyj¹tkowych),
kontrolê poprawnoœci ustawieñ parametrów procesu (lepkoœci krwi, poziomu alarmów) oraz ocenê zu¿ycia
eksploatacyjnego elementów systemu (stan baterii, gniazd, wtyków, przewodów, przewodu sterowania protezy
i dodatkowych elementów wyposa¿enia). Wizyty pacjentów w centrach medycznych odbywaj¹ siê w trybach
planowanych (co oko³o 1 miesi¹c), lub w trybach nag³ych, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ interwencji lekarskiej.
Prawie pó³roczne stosowanie systemu wraz z pobytem pacjentów w oœrodku rehabilitacyjnym zaowocowa³y
znacz¹ popraw¹ œwiadomoœci i samodzielnoœci pacjentów w zakresie obs³ugi urz¹dzenia i samokontroli przebiegu
leczenia (obserwacja miejsca wgojenia w skórê przewodu sterowania pomp¹, okresowy pomiar parametrów
krzepniêcia krwi, kontrola i interpretacja ostrze¿eñ i alarmów zg³aszanych przez urz¹dzenie). Obserwowana jest
równie¿ znaczna poprawa kondycji fizycznej i psychicznej pacjentów. Proteza serca sta³a siê elementem ich
normalnego ¿ycia, wymagaj¹cym okreœlonego sposobu obs³ugi i nadzoru.
Obserwacje i doœwiadczenia zdobywane podczas nadzoru stosowania wspomagania serca pompami HeartWare
stanowi¹ wyj¹tkow¹ okazjê do budowy wiedzy praktycznej w zakresie ergonomii protez serca oraz zasad opieki
nad wspomaganym pacjentem poza szpitalem. Polski system wspomagania serca nie pozwala jeszcze na leczenie
chorych w warunkach poza szpitalnych. Dotychczas w naszym kraju nie by³ te¿ stosowany ¿aden inny system,
który pozwala³by na takie prowadzenie pacjenta. Dlatego doœwiadczenia zdobywane podczas obserwacji
pacjentów z systemem HeartWare dostarczaj¹ pierwszych w³asnych doœwiadczeñ w zakresie czynników i zdarzeñ
z jakimi mo¿na spotkaæ siê w praktyce pozaszpitalnego prowadzenia wspomagania serca.
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To pomaga okreœliæ listê wymagañ dla budowy i organizacji polskich, wszczepialnych w warunkach domowych,
systemów wspomagania serca, opracowywanych dla leczenia chorych - tak, aby zapewniæ jak najwiêksze
bezpieczeñstwo, pewnoœæ dzia³ania i ³atwoœæ obs³ugi przez chorego oraz mo¿liwoœæ zdalnego nadzoru dla
personelu medycznego. Instytut Kardiologii w Warszawie, Œl¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Klinika
Kardiochirurgii w Gdañsku, kontynuuj¹ realizacjê zadania wdro¿eniowego 4.2. pt. „Optymalizacja metod
stosowania pozaustrojowego wspomagania serca w wleczeniu krytycznej niewydolnoœci serca”. W ramach
zadania, wymienione placówki kardiochirurgiczne wykonuj¹ wszczepienia zmodernizowanego systemu
wspomagania serca pacjentom z niewydolnoœci¹ serca. Od stycznia 2010 roku, wszczepiono w wymienionych
oœrodkach system POLCAS 5 pacjentom oraz kontynuowano wspomaganie serca u 2 pacjentów wszczepionych
w roku 2009. Zastosowano w sumie 21 zmodernizowanych komór wspomagania serca. Wspomaganie serca
systemem POLCAS, mimo, ¿e jest wspomaganiem krótkoterminowym, dziêki rozwijaniu tej metody leczenia
w polskich oœrodkach kardiochirurgicznych, pozwala na coraz d³u¿sze wspomaganie pacjenta, a tym samym
zwiêksza szanse pacjentów czekaj¹cych na przeczep serca. W lipcu 2010 roku zosta³ przeprowadzony przeszczep
u pacjenta, który czeka³ na nowy narz¹d przez 403 dni wspomagany systemem POLCAS.
Wojtek w wieku 23 lat trafi³ z kardiomiopati¹ rozszczeniow¹
i nawracaj¹c¹ zaawansowan¹ niewydolnoœci¹ serca do Katedry
Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Œl¹skim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu celem leczenia w kierunku regeneracji b¹dŸ
transplantacji serca. 25 maja 2009 roku pacjentowi, w zwi¹zku
z narastaj¹c¹ niewydolnoœci¹ serca zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, wszczepiono
jednokomorowe wspomaganie lewej komory serca systemem
POLCAS. Zastosowano zmodernizowane komory POLVAD.
Kilkumiesiêczne wspomaganie niestety nie zaowocowa³o regeneracj¹
serca Wojtka. Pacjent zosta³ zakwalifikowany do przeszczepu.
Wspomagany systemem POLCAS Wojtek, w bardzo dobrym stanie
ogólnym i narz¹dowym, czeka³ bezpiecznie na serce przez ponad rok
i jeden miesi¹c. Po 403 dniach wspomagania serca prowadzonego
w szpitalu, 3 lipca 2010 roku zespó³ pod kierownictwem dr Jerzego
Pacholewicza wykona³ z powodzeniem transplantacjê serca. Jest to
najd³u¿sze do tej pory wspomaganie serca systemem POLCAS.
Relacja Jerzy Pacholewicz - kardiochirurg, kierownik zespo³u mechanicznego wspomagania serca w Œl¹skim
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Przeszczep serca Wojtka zakoñczy³ d³ugi, bo trwaj¹cy ponad 400 dni, okres wspomagania niewydolnego serca
chorego, oczekuj¹cego na jedyn¹ mo¿liwoœæ wyleczenia - transplantacjê. To wielki sukces, poniewa¿ po raz
pierwszy uda³o siê stabilnie wspomagaæ pozaustrojow¹ komor¹ POLVAD wybiórczo tylko lew¹ komorê serca
pacjenta. Jego prawe serce pracowa³o stabilnie samodzielnie. To kolejny przypadek w ci¹gu ostatniego roku,
kiedy leczenie niewydolnego serca zakoñczyliœmy udanym przeszczepem po d³ugotrwa³ym wspomaganiu.
W grudniu ubieg³ego roku wykonaliœmy przeszczep u 19 letniego Paw³a po 385 dniach dwukomorowego
wspomagania serca. Pawe³ czuje siê œwietnie. Metoda leczenia nie jest ³atwa. Wymaga sta³ej hospitalizacji
chorego, nadzoru personelu medycznego, licznej wymiany komór, jednak pozwala na skuteczne doprowadzenie
chorych do wyleczenia. Uwa¿am, ¿e dalszy postêp techniczny komór wspomagania serca i ich sterowników, nad
którym pracuj¹ in¿ynierowie w programie „Polskie Sztuczne Serce”, jest bardzo potrzebny - u³atwi leczenie,
poprawi komfort pacjentów i zwiêkszy mo¿liwoœci terapeutyczne mechanicznego wspomagania serca.
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JEDNOSTKA STERUJ¥CA PRAC¥ KOMÓR WSPOMAGANIA SERCA – POLPDU-402
PIERWSZY EFEKT ZADAÑ BADAWCZYCH PROGRAMU POLSKIE SZTUCZNE SERCE

Miros³aw Czak
Pracownia Sztucznego Serca
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Jednostka napêdowa POLPDU-402, przeznaczona do sterowania pneumatycznych pulsacyjnych komór
wspomagania serca POLVAD jest pierwszym rezultatem czêœci badawczej programu, wdro¿onym do badañ
klinicznych w czêœci wdro¿eniowej programu. Konstrukcja prototypu stanowi istotny krok naprzód w rozwoju
urz¹dzeñ tego typu. Jej poprzednik, dotychczas stosowany w praktyce klinicznej, sterownik POLPDU-401-1
w istotny sposób ogranicza³ mobilnoœæ pacjenta, poniewa¿ dla poprawnej pracy urz¹dzenie to wymaga³o
pod³¹czenia do zasilania pneumatycznego z zewnêtrznej instalacji pneumatycznej szpitala dwoma grubymi
przewodami (drenami), dostarczaj¹cymi nadciœnienie i podciœnienie niezbêdne dla poprawnej pracy maszyny. Co
prawda, istnia³a mo¿liwoœæ pracy tego urz¹dzenia z wykorzystaniem zainstalowanych na jego pok³adzie
kompresorów rezerwowych, jednak¿e praca w takich warunkach oznacza³a ogromny ha³as, du¿¹ iloœæ
wydzielanego ciep³a, a tak¿e istotne ograniczenia czasowe – kompresory zastosowane w urz¹dzeniu nie by³y
przeznaczone do pracy ci¹g³ej, po d³u¿szej pracy wymaga³y ch³odzenia. Fakt ten pogarsza³a s³aba emisja ciep³a
z urz¹dzenia na zewn¹trz. Wszystkie te ograniczenia oraz inne doœwiadczenia z eksploatacji klinicznej modelu
401, zosta³y wziête po uwagê na etapie konstruowania jego nastêpcy – POLPDU-402. Urz¹dzenie to zosta³o
zaprojektowane tak, aby uniezale¿niæ siê ca³kowicie od zewnêtrznej, szpitalnej instalacji pneumatycznej. Posiada
ono na swoim pok³adzie dwa kompresory wytwarzaj¹ce zasilanie pneumatyczne dla napêdu komór
wspomagania serca, z tym ¿e do prawid³owej pracy urz¹dzenia wystarcza jeden z nich. Dwa kompresory
zapewniaj¹ dodatkow¹ funkcjonalnoœæ nieobecn¹ w poprzedniku – redundancjê. W przypadku awarii jednego
z kompresorów (lub jego elektroniki steruj¹cej) za³¹cza siê automatycznie drugi zestaw. Dodatkowo (niezale¿nie
od tego, ¿e zastosowane kompresory s¹ przeznaczone do pracy ci¹g³ej), co kilka godzin kompresory prze³¹czaj¹
siê z podstawowego na rezerwowy (i odwrotnie) w celu ich wystudzenia, oraz zabezpieczenia dowolnego z nich
przed zablokowaniem lub zatarciem. Procedura ta zapewnia jednoczeœnie autotest kompresorów i ich
równomierne zu¿ycie. POLPDU-402 jest urz¹dzeniem mobilnym. Istotnie zmniejszy³y siê rozmiary oraz waga
sterownika. Wiêksze, w stosunku do poprzednika, ko³a jezdne u³atwiaj¹ pokonywanie progów czy drobnych
nierównoœci. Obrotowa konsola operatora umo¿liwia kontrolê parametrów urz¹dzenia niezale¿nie od pozycji
osoby obs³uguj¹cej. Zmodyfikowano równie¿ uchwyty przeznaczone do prowadzenia urz¹dzenia. S¹ one
w stosunku do POLPDU-401 bardziej ergonomiczne i lepiej dostosowane dla samodzielnego prowadzenie
urz¹dzenia przez pacjenta podczas spacerów. Wiêkszy ekran konsoli operatora zapewnia wiêcej informacji.
Jednak¿e uk³ad konsoli operatora zosta³ zaprojektowany tak, aby nie wprowadzaæ rewolucyjnych zmian. Lekarze,
którzy obs³ugiwali POLPDU-401 nie maj¹ znacz¹cych trudnoœci w opanowaniu obs³ugi nowego urz¹dzenia.
Wiele z udoskonaleñ konstrukcyjnych urz¹dzenia nie jest widocznych na pierwszy rzut oka. Elektronika nowego
urz¹dzenia uleg³a znacznemu rozwiniêciu w stosunku do poprzednika. Urz¹dzenie mierzy i kontroluje ogromn¹
iloœæ parametrów wewnêtrznych – nadzorowanych dla oceny poprawnoœci i niezawodnoœci pracy urz¹dzenia.
Parametry te s¹ kontrolowane w sposób ci¹g³y, a przekroczenie bezpiecznych (definiowalnych) progów np.
ciœnieñ zasilaj¹cych komory, czy czêstoœci rytmu pracy serca generuje ostrze¿enie dla obs³ugi, w postaci
komunikatu na ekranie konsoli oraz sygna³u dŸwiêkowego – s¹ to tzw. alarmy. Niezale¿nie od mo¿liwoœci
obserwacji wybranych parametrów pracy urz¹dzenia na ekranie konsoli istnieje mo¿liwoœæ przes³ania wszystkich
parametrów opisuj¹cych pracê urz¹dzenia (np. przez publiczn¹ sieæ komórkow¹) do centrali, dla odleg³ego
obserwowania poprawnoœci pracy urz¹dzenia i jakoœci wspomagania serca pacjenta. Urz¹dzenie posiada tak¿e
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wiele funkcji i mo¿liwoœci diagnostycznych nieobecnych w poprzedniku. Przyk³adowo, serwisant wyposa¿ony
w komputer z interfejsem szeregowym RS232 mo¿e uzyskaæ dostêp, niezale¿ne od konsoli operatora urz¹dzenia,
do danych diagnostycznych elektroniki bloku kompresorów i przej¹æ sterowanie nad nimi dla dokonania testów
urz¹dzenia (tak¿e podczas wspomagania pacjenta). Zastosowana w POLPDU-402 elektronika oparta g³ównie
o mikroprocesory oraz uk³ady programowalne, pozwala na znaczn¹ elastycznoœæ konfiguracji. Rozwi¹zanie takie
zosta³o opracowane by w przysz³oœci w urz¹dzeniu zaimplementowaæ dodatkowe funkcje: w postaci obserwacji
parametrów biologicznych mierzonych w protezie serca, dodatkowych funkcji diagnostycznych dla serwisu
urz¹dzenia oraz wielu innych - jakich przes³anka wprowadzenia pojawi siê w postaci technologii pomiarowych
opracowanych w zadaniach badawczych programu lub jako koniecznoœæ wprowadzenia wynikaj¹ca z testów
klinicznych prototypów urz¹dzenia.
Aktualnie 2 egzemplarze prototypu klinicznego sterownika POLPDU-402 testowane s¹ klinicznie w dwóch
oœrodkach kardiochirurgicznych, realizuj¹cych zadania wdro¿eniowe programu. W kolejnym etapie prac
planowane jest opracowanie i wdro¿enie do produkcji seryjnej wersji sterownika. Na urz¹dzenie to czekaj¹
niecierpliwie kliniki, które od 10 lat eksploatuj¹ poprzedni¹ wersjê sterownika POPLDU-401 oraz nowe oœrodki,
zainteresowane wprowadzeniem tej technologii leczenia.

Relacja pacjenta
Podczas mojego pobytu na sztucznym wspomaganiu serca,
trwaj¹cym ponad rok, mia³em stycznoœæ z dwoma
sterownikami pneumatycznych komór. Pierwszym z nich by³
starszy model 401 - wspominanej jednostki 402, drugim
– oczywiœcie sama 402, czyli odm³odzona wersja. Z mojego
punktu widzenia nowa jednostka mia³a same zalety: po
pierwsze by³a mniejsza i l¿ejsza, mia³a nowoczesny wygl¹d
i co najwa¿niejsze lepiej siê prowadzi³a. Zag³êbiaj¹c siê
bardziej w szczegó³y, kolejnym i chyba jej najwa¿niejszym
plusem by³ to, ¿e nie potrzebowa³a pod³¹czania do
sprê¿onego powietrza i pró¿ni, czyli automatycznie mog³a
byæ u¿ywana wszêdzie, gdzie istnia³ dostêp do sieciowego
zasilania elektrycznego, a nie jak dot¹d – tylko na salach
wyposa¿onych w pneumatyczn¹ sieæ szpitaln¹. Dla mnie,
jako pacjenta, wa¿ny by³ tak¿e fakt, ¿e podczas spacerów
jednostka „zachowywa³a siê” cicho, a nie jak jej
poprzedniczka, w której warcza³ kompresor.

Wojtek
Prototyp kliniczny sterownika POLPDU-402.
Wojtek, 23 letni pacjent by³ przez okres 403 dni skutecznie
wspomagany do przeszczepu serca w Œl¹skim Centrum
Chorób Serca. W sierpniu 2010 roku wróci³ do domu
z przeszczepionym sercem. (wiêcej informacji w artykule
o aktualnych efektach wdro¿eniowych programu - red.)
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Technologie opracowane w Programie
Po³owa 2010r jest okresem, w którym zadanie badawcze, polegaj¹ce na opracowaniu technologii materia³owych,
pomiarowych i informatycznych, wkraczaj¹ w ostatni¹ fazê realizacji. Osi¹gniête do tej pory rezultaty prac,
pozwalaj¹ na dokonanie pierwszego przegl¹du technologii, których opracowywanie zosta³o zakoñczone lub jest
na etapie ostatnich prac optymalizacyjnych. Wœród takich technologii znajduje siê sposób wytwarzania polimeru
na bazie poliestru, modyfikacja powierzchni elementów protez serca wykonanych ze stopu tytanu metodami
azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego, wytwarzanie materia³ów uszczelniaj¹cych protezy naczyniowe na
bazie chitozanu oraz albuminy, wytwarzanie materia³u do pokryæ przeciwkrzepliwych na bazie
poliwinylopirolidonu oraz pomiar ciœnienia krwi w protezie serca metod¹ piezorezystancyjn¹.
Wytwarzanie polimeru na bazie poliestru.
W zadaniu „Elastomerowe biomateria³y o polepszonej odpornoœci zmêczeniowej dla potrzeb protez serca”,
kierowanym przez prof. dr hab. Miros³awê El Fray z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, opracowano technologiê wytwarzania nowego materia³u polimerowego. Polega ona na
otrzymywaniu poliestrów multiblokowych na drodze syntezy dwustopniowej, które nastêpnie poddaje siê
polikondensacji z dodatkiem dimeru kwasu t³uszczowego. Drug¹ technologi¹ , bêd¹c¹ rezultatem realizacji
zadania jest metoda modyfikowania otrzymanych polimerów zwi¹zkami wêgla. Jako materia³ wêglowy
zastosowano amorficzny wêgiel o wielkoœci ziaren 30 nm. Opracowano sposób wprowadzania materia³u
wêglowego do osnowy polimerowej z zastosowaniem metody polikondensacji in situ. Syntezê przeprowadzono
wg klasycznej polikondensacji stopowej, biegn¹cej w dwu etapach: transestryfikacji i polikondensacji.
Otrzymywane w opisany sposób polimery charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi w³asnoœciami
fizykomechanicznymi, biozgodnoœci¹ oraz przydatnoœci¹ do wytwarzania detali metod¹ wtryskow¹, co
kwalifikuje je jako potencjalne materia³y konstrukcyjne pozaustrojowych i wszczepialnych protez serca.
Modyfikacja powierzchni elementów protez serca metodami jarzeniowymi.
Technologia azotowania i tlenoazotowania detali wykonanych z tytanu lub stopów tytanu opracowana zosta³a dla
potrzeb modyfikacji powierzchni elementów systemów wspomagania serca dla zwiêkszenia ich
biokompatybilnoœci w kontakcie z krwi¹ i tkankami oraz wytrzyma³oœci mechanicznej podczas d³ugoterminowej
pracy. Zadanie „Opracowanie technologii kszta³towania w³aœciwoœci stopów tytanu i stali wysokostopowych
w aspekcie zastosowañ w konstrukcjach protez serca”, realizowane jest przez Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej
Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. in¿. Tadeusza Wierzchonia. W ramach zadania
uruchomiono urz¹dzenie do obróbki jarzeniowej na potencjale plazmy. W urz¹dzeniu tym katodê stanowi
aktywny ekran, a obrabiane detale znajduj¹ siê w obszarze niskotemperaturowej, nierównowagowej
i nieizotermicznej plazmy wewn¹trz ekranu, w kontakcie z atmosfer¹ reaktywn¹ zawieraj¹c¹ aktywne cz¹stki.
Zastosowana metoda pozwala na wyeliminowanie zjawiska rozpylania katodowego zachodz¹cego w tradycyjnej
metodzie obróbki jarzeniowej, co zapewnia zachowanie du¿ej g³adkoœci powierzchni obrabianych detali.
Otrzymywane warstwy maj¹ charakter dyfuzyjny i równomiern¹ gruboœæ na ca³ej powierzchni, równie¿
w przypadku detali o niewielkich rozmiarach. Technologia zastosowana zosta³a dotychczas do modyfikacji
powierzchni pierœcienia zastawki dyskowej, której konstrukcja jest przedmiotem prac realizowanych w ramach
przedsiêwziêcia P03.
Zadanie „Opracowanie technologii in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii powierzchni i bioin¿ynierii dla potrzeb
protez serca”, realizowane przez Instytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
i kierowane przez prof. dr hab. in¿. Bogus³awa Majora, podzielone jest na szereg etapów, wykonywanych ³¹cznie
przez 11 instytucji naukowo badawczych. W ramach tego zadania prowadzone s¹ miêdzy innymi prace nad
metodami uszczelniania protez naczyniowych i wytwarzania polimerowych pokryæ antykrzepliwych. W tym
zakresie finalizowane s¹ badania nad opracowaniem wymienionych poni¿ej technologii.
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Wytwarzanie materia³u na bazie chitozanu do uszczelniania protez naczyniowych.
W Instytucie Biopolimerów i W³ókien Chemicznych w £odzi, pod kierownictwem dr in¿. Antoniego
Niekraszewicza, opracowana zosta³a technologia wytwarzania materia³u do uszczelniania poliestrowych protez
naczyniowych. Do opracowania materia³u wykorzystano chitozan - naturalny polisacharyd o w³aœciwoœciach
b³onotwórczych, nietoksyczny, wykazuj¹cy dobr¹ biozgodnoœæ, nisk¹ antygennoœæ i jednoczeœnie ulegaj¹cy
resorpcji w organizmie cz³owieka. W wyniku agregacji z wodnych roztworów chitozanu w kwasach, otrzymano
mikrokrystaliczny chitozan – MKCh, w postaci ¿elopodobnej zawiesiny wodnej. MKCh charakteryzuje siê
wszystkimi cenniejszymi w³aœciwoœciami chitozanu wyjœciowego przy równoczesnej znacznie wy¿szej
bioaktywnoœci, zdolnoœci do biodegradacji i innymi unikalnymi cechami, jak zdolnoœæ do tworzenia b³on
polimerowych bezpoœrednio z zawiesiny wodnej. Ponadto opracowano metodê natryskow¹ nanoszenia
materia³u uszczelniaj¹cego na powierzchniê protezy naczyniowej. Obszarem wykorzystania tej technologii s¹
elementy protez serca, ³¹cz¹ce pompê krwi z uk³adem naczyniowym pacjenta, które bêd¹ wykonane
z fragmentów poliestrowych protez naczyniowych, wymagaj¹cych uszczelnienia przed przes¹czaniem krwi.
Wytwarzanie warstw przeciwkrzepliwych na bazie poliwinylopirolidonu na pod³o¿u poliuretanowym.
Jednym ze sposobów obni¿enia ryzyka powstawania zakrzepów na powierzchniach protez serca, kontaktuj¹cych
siê w trakcie pracy z krwi¹, jest zmodyfikowanie tych powierzchni, na przyk³ad poprzez naniesienie
atrombogennych warstw, wykonanych z materia³u o niskiej adhezji elementów morfotycznych krwi oraz
powoduj¹cego mo¿liwie najni¿sz¹ ich aktywacjê. Na Wydziale In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki
Warszawskiej, w wyniku prac wykonywanych pod kierownictwem dr hab. in¿. Tomasza Ciacha opracowano
metodê nak³adania na powierzchniê poliuretanu warstw poliwinylopirolidonu – PVP. Jest to polimer, który
cechuje siê wysok¹ biozgodnoœci¹ oraz wykazuje powinowactwo zarówno do rozpuszczalników organicznych jak
i do wody. Wodne roztwory PVP by³y ju¿ stosowane, jako czynnik krwiozastêpczy i s¹ szeroko stosowane
w przemyœle farmaceutycznym. Zastosowano z sukcesem dwie metody przy³¹czania cz¹steczek PVP: do
powierzchni poliuretanu modyfikowanej izocyjanianami oraz przy³¹czanie na drodze reakcji wolnorodnikowych.
Otrzymano w ten sposób hydrofilowe, biodegradowalne warstwy o dobrym zespoleniu z pod³o¿em i dobrej
hemokompatybilnoœci. Potencjalne zastosowanie takich warstw przeciwkrzepliwych w programie, obejmuje
wewnêtrzne powierzchnie pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-EXT, której maksymalny
dopuszczalny czas stosowania u pacjenta wynosi 3 miesi¹ce.
Wytwarzanie materia³u na bazie albuminy oraz poliwinylopirolidonu do uszczelniania protez naczyniowych.
Równie¿ na Wydziale In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, opracowano nowatorsk¹
metodê pokrywania powierzchni œcian poliestrowych protez naczyniowych uszczelnieniem hydro¿elowym,
wykonanym w oparciu o kopolimer ludzkiej albuminy, sieciowanej utlenionym dekstranem - DexOx. Sieciowanie
uzyskanego materia³u zachodzi na drodze reakcji Maillarda grup aldehydowych utlenionego dekstranu z grupami
aminowymi albuminy w œrodowisku wodnym. Na taki wybór sk³adników pokrycia zdecydowano siê ze wzglêdu na
w³aœciwoœci obu materia³ów. Dextran jest stosowany, jako œrodek krwiozastêpczy i posiada w³aœciwoœci
przeciwzakrzepowe i trombolityczne, a powierzchnie pokryte albumin¹ przeciwdzia³aj¹ adhezji bia³ek,
fibronektyn i trombocytów. Po³¹czenie w³asnoœci tych materia³ów pozwala uzyskaæ pokrycie przeciwdzia³aj¹ce
wykrzepianiu krwi. Zastosowane materia³y s¹ biodegradowalne, co u³atwia proces póŸniejszego wgajania
protezy i przerastania jej przez tkanki. Oprócz uszczelnieñ biodegradowalnych na bazie albuminy, opracowano
równie¿ technologiê wytwarzania materia³u dla uszczelnieñ hydro¿elowych niebiodegradowalnych. Jest ono
wykonywane z poliwinyloprirolidon, na bazie wodnego roztworu PVP z dodatkiem wody utlenionej, który
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nak³adany jest na powierzchnie protezy naczyniowej przez zanurzenie. Iloœæ na³o¿onego polimeru mo¿na ³atwo
zmieniaæ manewruj¹c stê¿eniem roztworu. Nastêpnie proteza poddawana jest dzia³aniu promieniowania
ultrafioletowego, gdzie na drodze fotolizy nadtlenku wodoru generowane s¹ wolne rodniki hydroksylowe. Wolne
rodniki przy³¹czaj¹ siê do ³añcucha PVP na drodze abstrakcji wodoru, a produktem reakcji jest stosunkowo
stabilny rodnik polimerowy. Na skutek po³¹czenia takich dwu rodników polimerowych dochodzi do rekombinacji
i sieciowania polimeru. Otrzymane pokrycia hydro¿elowe s¹ ca³kowicie szczelne, elastyczne i odporne na
hydrolizê oraz nie podlegaj¹ biodegradacji. Usieciowany PVP cechuje siê te¿ bardzo dobr¹ biozgodnoœci¹.
Obydwie opracowane technologie, podobnie jak uszczelnienia na bazie mikrokrystalicznego chitozanu, mog¹
znaleŸæ zastosowanie do uszczelniania elementów protez serca wykonanych z poliestrowych protez
naczyniowych.
Piezorezystancyjna metoda pomiaru ciœnienia krwi w protezie serca.
W zadaniu „Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbêdnych dla implantowalnej protezy serca”,
realizowanym przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, pod kierownictwem
prof. dr hab. in¿. Tadeusza Pa³ko, opracowana zosta³a metoda pomiaru ciœnienia krwi w protezie serca.
W metodzie wykorzystano piezoelektryczny czujnik ciœnienia absolutnego, umieszczony w œcianie konektora
wylotowego komory wspomagania serca. Przetwornik odseparowany jest od medium pomiarowego za pomoc¹
poliuretanowej membrany. Zastosowane rozwi¹zanie pozwala na poprawne odwzorowanie wartoœci ciœnienia
krwi w konektorze i zapewnia niezale¿noœæ wskazañ od parametrów pracy komory wspomagania serca. Pozwala
to na praktyczne zastosowanie tej techniki pomiarowej zarówno w pozaustrojowych jak i wszczepialnych
protezach serca, do monitorowania przebiegu wartoœci ciœnienia krwi w protezie, dla potrzeb automatycznego
sterowania prac¹ ca³ego systemu wspomagania serca.
1 – granulat polimeru na bazie poliestru, czystego
(po lewej) i modyfikowanego wêglem (po prawej);
2 – pierœcieñ zastawki dyskowej po obróbce
jarzeniowej; 3 – komora pró¿niowa z ekranem do
obróbki elementów ze stopów tytanu metod¹
jarzeniow¹ na potencjale plazmy; 4 – warstwy
przeciwkrzepliwe na bazie poliwinylopirolidonu
(po lewej) oraz poli-3-hydroksymaœlanu
(po prawej), wytworzone na pod³o¿u
poliuretanowym; 5 – proteza naczyniowa
z naniesionym uszczelnieniem na bazie (od lewej)
chitozanu, poli-3-hydroksymaœlanu oraz albuminy;
6 – badania
in-vitro uk³adu pomiaru ciœnienia
w ko n e kto r ze ko m o r y P O LVA D m eto d ¹
piezoelektryczn¹; 7 – schemat uk³adu czujnika
piezorezystancyjnego w konektorze.
Autorzy:
Adam Jarosz
Roman Kustosz
(W tekœcie wykorzystano informacje zawarte w sprawozdaniach merytorycznych Wykonawców zadañ –
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biopolimerów i W³ókien
Chemicznych w £odzi, Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych w Zabrzu oraz Instytutu Techniki i Aparatury
Medycznej w Gdañsku).
27

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH
REALIZACJI PROGRAMU "POLSKIE SZTUCZNE SERCE" - CZÊŒÆ 2

W poprzedniej, trzeciej edycji biuletynu, rozpoczêliœmy prezentowanie wybranych przyk³adów aparatury
zakupionej b¹dŸ wytworzonej w ramach realizacji programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.
Kontynuuj¹c, przedstawiamy poni¿ej kolejne elementy rozbudowy zaplecza badawczego Wykonawców zadañ
programu.
Cyfrowa wtryskarka pró¿niowa masy modelowej i urz¹dzenie do oczyszczania odlewów ze stopów tytanu
Instytut Odlewnictwa w Krakowie rozszerzy³ swoje zaplecze technologiczne wytwarzania precyzyjnych detali
elementów protez serca technik¹ odlewnicz¹, dokonuj¹c zakupu cyfrowej wtryskarki pró¿niowej masy
modelowej D-VWI. W odlewnictwie precyzyjnym do wykonania formy odlewniczej wykorzystuje siê jednorazowe
modele woskowe otrzymywane na specjalnie skonstruowanych wtryskarkach. Dok³adnoœæ wykonania modelu
woskowego decyduje o koñcowej jakoœci wyrobu. We wtryskarce masy modelowej D-VWI kolejne etapy
wykonania modelu s¹ nadzorowane i sterowane uk³adem mikroprocesorowym. Przebieg procesu otrzymania
modelu woskowego podzielony jest na kilka etapów. W pierwszym etapie wnêtrze formy matrycy gumowej,
umieszczanej w zewnêtrznym podajniku opró¿niane jest z powietrza, a nastêpnie we wnêkê formy wtryskiwany
jest wosk. Regulacji podlegaj¹ zarówno parametry procesu uzyskiwania pró¿ni jak i parametry samego wtrysku.
Kontrolowana i regulowana jest temperatura dyszy wtryskowych i temperatura wosku w zbiorniku.
Cyfrowa wtryskarka pró¿niowa masy modelowej
D-VWI.

Ponadto, Instytut Odlewnictwa wyposa¿ony zosta³ w urz¹dzenie
do oczyszczania odlewów ze stopów tytanu. Zasadnicz¹ czêœci¹
urz¹dzenia jest precyzyjna piaskarka zasilana cichym
kompresorem bezolejowym. Proces oczyszczania powierzchni
odlewu prowadzony jest rêcznie w szczelnym zbiorniku
wyposa¿onym w szklan¹ pokrywê. Konstrukcja umo¿liwia
wykorzystanie ceramiki z Al2O3 o dwóch zakresach uziarnienia:
50 – 110ìm oraz 110 - 250ìm. Prze³¹cznik wyboru dyszy
(zakresu uziarnienia) umieszczony jest w komorze roboczej
dziêki czemu mo¿liwe jest jego prze³¹czanie praktycznie bez
przerywania procesu. Materia³ ceramiczny nie podlega
cyrkulacji i po jego wykorzystaniu jest usuwany ze zbiornika
zbiorczego. Praca oczyszczarki sterowana jest zewnêtrznym
przyciskiem no¿nym.
Obydwa urz¹dzenia zakupione zosta³y z myœl¹
o przygotowywaniu form i sporz¹dzaniu odlewów pierœcieni
zastawek dyskowych oraz elementów pomp wirowych, których
konstrukcje s¹ opracowywane w ramach zadañ programu.
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Œwiat³owodowy miernik ciœnienia
Zakupiony przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu miernik ciœnienia firmy FISO typu EVO-SD-2
jest wyposa¿ony w dwa wbudowane, wymienne, dwukana³owe modu³y pomiarowe FPI-HR-2-F2-SCAI-V
komunikuj¹ce siê z miernikiem ³¹czem szeregowym RS 232 / RS485 oraz port USB do komunikacji z komputerem.
Dodatkowo modu³y pomiarowe wyposa¿one s¹ w wyjœcie analogowe nie wnosz¹ce istotnego opóŸnienia
czasowego. Wyposa¿eniem miernika s¹ œwiat³owodowe czujniki ciœnienia o ró¿nej konstrukcji: z odizolowanym
œwiat³owodem przy czujniku, ze œwiat³owodem izolowanym teflonem do czujnika oraz ze skróconym
œwiat³owodem i przed³u¿aczem.

Œwiat³owodowy miernik ciœnienia FISO.
Zadaniem modu³u pomiarowego jest odpowiednie oœwietlenie sensora znajduj¹cego siê na drugim koñcu
œwiat³owodu pod³¹czanego za poœrednictwem z³¹cza typu SCAI i zamiana sygna³u optycznego na sygna³
elektryczny o odpowiednich parametrach. Sensory œwiat³owodowe wykonane zosta³y w technologii krzemowej
i s¹ one w swej istocie interferometrami Fabry-Perot. Do interferencji dochodzi pomiêdzy dwoma
powierzchniami: jedn¹ z nich jest odpowiednio przygotowana koñcówka œwiat³owodu, drug¹ - krzemowa
membrana umocowana w odpowiedniej odleg³oœci kilkunastu mikrometrów od tej koñcówki. Zmiany ciœnienia
powoduj¹ zmiany ugiêcia krzemowej membrany, co powoduje zmiany d³ugoœci drogi optycznej rezonatora
Fabry-Perot. Poniewa¿ czujnik jest oœwietlany œwiat³em bia³ym, to jego odbicie od rezonatora powoduje, ¿e sk³ad
widmowy œwiat³a odbitego ulega zmianie. Zmiany te nios¹ informacje o zmieniaj¹cym siê ciœnieniu. Po stronie
detekcyjnej (w module pomiarowym) znajduje siê uk³ad, który na podstawie zmierzonego widma œwiat³a
odbitego od sensora Fabry-Perot, wylicza d³ugoœæ drogi optycznej wnêki rezonansowej. W uk³adzie detekcyjnym
zastosowano interferometr Fizeau po³¹czony z linijk¹ CCD. Wyznaczona w ten sposób ró¿nica dróg optycznych
wykorzystywana jest do wyznaczenia ciœnienia panuj¹cego w otoczeniu sensora. Zakres pomiarowy czujników
ustalono fabrycznie na -100 ÷ +400 mmHg z uwagi na mo¿liwoœci monitorowania stanów awaryjnych w fazie
zasysania i t³oczenia. Dok³adnoœæ pomiaru - 1.5%, przy rozdzielczoœci < 0.3 mmHg. Miernik wykorzystywany jest
w badaniach nad opracowaniem œwiat³owodowej nieinwazyjnej metody pomiaru ciœnienia w protezach serca.
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Analizator biochemiczny, weterynaryjny analizator hematologiczny
oraz system monitoruj¹cy FX-2000
Dla rozszerzenia mo¿liwoœci wykonywania biologicznych badañ in-vitro i in-vivo materia³ów konstrukcyjnych
protez serca oraz gotowych konstrukcji protez, Laboratorium Biozgodnoœci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
zosta³o doposa¿one w trzy urz¹dzenia. Jednym z nich jest przenoœny analizator biochemiczny I STAT. W zale¿noœci
od stosowanej kasetki testowej, aparat umo¿liwia wykonanie szybkiego oznaczenia krytycznych parametrów
biochemicznych krwi np. gazometrii, elektrolitów, mleczanów, hematokrytu, koagulologii oraz markerów
kardiologicznych. Wykonania badania wymaga jedynie kilku kropel krwi pe³nej, a wyniki mo¿na odczytaæ w ci¹gu
dwóch minut. Analizator znajduje zastosowanie w ro¿nego rodzaju eksperymentach oceny biologicznej
materia³ów, dla wykonywania bie¿¹cych oznaczeñ i kontrolowania zmian zachodz¹cych we krwi podczas
eksperymentu.
Od lewej: analizator I STAT, analizator hematologiczny Mindray
oraz kardiomonitor systemu FX-2000.

Mindray BC-2800Vet to kompaktowy, w pe³ni zautomatyzowany, weterynaryjny analizator hematologiczny.
Zasada dzia³ania analizatora oparta jest na pomiarze rezystancji elektrycznej dla elementów morfotycznych
i metodê spektrofotometryczn¹ dla pomiaru hemoglobiny. Umo¿liwia oznaczenie dziewiêtnastu parametrów
morfologicznych krwi, z krwi pe³nej oraz rozcieñczonej (przyk³adowo: liczby elementów morfotycznych, stê¿enia
hemoglobiny, hematokrytu) dla kilkunastu gatunków zwierz¹t. Analizator jest wykorzystywany we wszystkich
eksperymentach z wykorzystaniem krwi zwierzêcej (test ostrej trombogennoœci protez serca, badania
szczelnoœci protez naczyniowych).
W sk³ad systemu monitoruj¹cego serii FX-2000, produkowanego przez polskiego producenta kardiomonitorów firmê EMTEL z Zabrza, wchodz¹: kardiomonitor oraz centrala. Kardiomonitor przeznaczony jest do zastosowañ
bezpoœrednio przy badanym obiekcie, podczas gdy centrala mo¿e znajdowaæ siê w dy¿urce lekarskiej. System jest
nowoczesnym rozwi¹zaniem medycznym monitoruj¹cym funkcje ¿yciowe. Planowanym obszarem jego
zastosowania s¹ ostre eksperymenty na zwierzêtach doœwiadczalnych, zarówno w fazie zabiegu chirurgicznego
jak i prowadzenia zwierzêcia po wszczepieniu. Do monitorowanych parametrów nale¿¹: EKG (z odprowadzeñ
koñczynowych i przedsercowych z mo¿liwoœci¹ analizy sygna³u, akcja oddechowa (wyznaczana metod¹
reograficzn¹), ciœnienie krwi (mierzone metod¹ inwazyjn¹, dostêpne s¹ 4 kana³y pomiarowe), temperatura
(2 kana³y pomiarowe, sondy donosowe lub rektalne, mo¿liwoœæ obliczania ró¿nicy temperatur), saturacja krwi
(mierzona metod¹ pulsoksymetryczn¹ za pomoc¹ sondy zak³adanej na palec lub p³atek ucha), rzut minutowy
(wyznaczany metod¹ termodylucji z zastosowaniem cewnika Swana-Ganza). Urz¹dzenie bêdzie wykorzystywane
do monitorowania zwierz¹t podczas badañ doœwiadczalnych, a zosta³o ju¿ zastosowane podczas ostrego
eksperymentu, podczas którego monitorowa³o funkcje ¿yciowe œwini poddanej anestezji i skaniulowanej w celu
zastosowania urz¹dzenia ECMO. W trakcie badañ przeprowadzono pierwsze testy in-vivo toru pomiaru saturacji
krwi w protezie serca typu POLVAD.
Autorzy:
Adam Jarosz
Karolina Gorka
Maciej Gawlikowski
W tekœcie wykorzystano materia³y nades³ane przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Instytut Techniki
i Aparatury Medycznej w Zabrzu.
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Autorzy:
Andryj Milenin, Magdalena Kopernik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Komora wspomagania POLVAD [1] jest zbudowana z warstwy zasadniczej, któr¹ stanowi poliuretan (PU)
i z nanopow³oki TiN, która modyfikuje w³asnoœci powierzchniowe poliuretanu, poniewa¿ materia³ ten
w kontakcie z krwi¹ ulega degradacji. Dodatkowo naniesiona pow³oka posiada w³asnoœci biozgodne, co
w aplikacji stanowi¹cej przedmiot badañ Programu ma kluczowe znaczenie.
Spoœród technik nanoszenia pow³ok wybrano metodê PLD (Pulsed Laser Deposition) [1]. Zalet¹ tej metody jest
mo¿liwoœæ nanoszenia pow³ok o bardzo dobrej adhezji do pod³o¿a, wymaganej stechiometrii, jak równie¿
prowadzenie procesu w temperaturze pokojowej. Ta ostatnia mo¿liwoœæ przes¹dza o zastosowaniu tej metody do
modyfikacji powierzchni komory zbudowanej z poliuretanu, który jest wra¿liwy na zmiany temperatury,
a zw³aszcza na zastosowanie wysokich temperatur wystêpuj¹cych w wielu procesach nanoszenia. Wybrana
metoda PLD posiada jednak wadê, któr¹ jest wysoki poziom naprê¿eñ w³asnych [2] w pow³okach. Naprê¿enia te
stanowi¹ przedmiot badañ doœwiadczalnych i dla TiN oblicza siê je stosuj¹c równanie Stoney'a oraz korzystaj¹c ze
zdjêæ TEM. Pomiar i obliczenia naprê¿eñ w³asnych s¹ obarczone du¿ym b³êdem, który wynika przede wszystkim
z zastosowanej metody analitycznej, jak i z preparatyki próbek, co jest bardzo czêste na ka¿dym etapie
przygotowywania próbek w tej skali.
W³asnoœci mechaniczne materia³u œciany komory, a dok³adniej jej czaszy krwistej, s¹ przedmiotem badañ
doœwiadczalnych. O ile w przypadku materia³u zasadniczego PU mo¿liwe jest wykonanie standardowych badañ
typu próba rozci¹gania lub próba spêczania, o tyle dla nanopow³oki próba doœwiadczalna nie jest typowa na
skutek ma³ej skali obarczona du¿ym b³êdem, trudnym b¹dŸ niemo¿liwym do wyeliminowania. Przyjêtym dla
nanomateria³ów testem, który dostarcza pe³niejszej informacji o w³asnoœciach mechanicznych jest próba
wciskania wg³êbnika [3]. Ten test sk³ada siê z etapów aktywnego obci¹¿enia i odci¹¿enia materia³u próbki pod
wp³ywem si³y przyk³adanej do diamentowego wg³êbnika w kszta³cie piramidy. Uzyskiwane w teœcie parametry to
zredukowany modu³ Younga (nietypowy, gdy¿ zawiera w sobie równie¿ sk³adow¹ pochodzenia plastycznego)
i twardoœæ oraz model reologiczny, przy wyznaczaniu którego stosowane jest opisane poni¿ej rozwi¹zanie
odwrotne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e materia³ zasadniczy komory ró¿ni siê pod wzglêdem w³asnoœci doœæ znaczenie od materia³u
pow³oki. Jest to kilka rzêdów wielkoœci, jeœli chodzi np. o wartoœæ modu³u Younga. Jak wiadomo komora pracuje
w warunkach cyklicznych i nieprzerwanych obci¹¿eñ [1], które dzia³aj¹ na uk³ad ró¿nych materia³ów, przy czym
ten zewnêtrzny posiada dodatkowo du¿e naprê¿enia w³asne. W zwi¹zku z tym istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo zaistnienia uszkodzenia uk³adu PU/TiN na skutek rozwarstwienia, pêkania
zmêczeniowego, itp. W ten sposób krystalizuje siê potrzeba rozwi¹zania zagadnienia modelowania œciany
komory PU/TiN z opracowaniem i póŸniejszym wykorzystaniem oprogramowania w³asnego [2]. Dostêpne na
rynku oprogramowanie komercyjne nie pozwala rozwi¹zaæ wielu z wymienionych problemów, na skutek braku
dostêpnoœci do kodów Ÿród³owych, stosowanych sposobów rozwi¹zywania zagadnieñ i nie pozwala uwzglêdniæ
wszystkich pojawiaj¹cych siê zadañ równoczeœnie. Zatem Wykonawcy postawili sobie nastêpuj¹cy cel g³ówny:
Opracowanie modelu i programu MES (metoda elementów skoñczonych) do analizy stanu naprê¿eñ i odkszta³ceñ
dla modelu makro komory z opcj¹ lokalnego modelowania stanu naprê¿eñ i odkszta³ceñ w skali mikro za pomoc¹
RVE (Representative Volume Element), w którym to modelu uwzglêdnia siê naprê¿enia w³asne i czêœciowe lub
ca³kowite odci¹¿enie próbki [4,5]. Dodatkowym wymaganiem by³o to, ¿eby program dla obliczeñ w skali makro
przyjmowa³ ka¿d¹ siatkê rozwi¹zania MES, czyli wygenerowan¹ przez dowolny program komercyjny. Sprowadza
siê to do wprowadzenia do kodu w³asnego algorytmów, które pozwol¹ na taki podzia³ ka¿dej wprowadzanej siatki
rozwi¹zania, ¿eby mo¿liwe by³o dok³adne zadawanie obci¹¿eñ i mocowania komory w dowolnych jej miejscach.
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Z tak sformu³owanego celu wynika równie¿ zadanie czêœciowe, bêd¹ce pochodn¹ problemów technicznych
istniej¹cych w ma³ej skali. Ka¿dy model matematyczny i program go wykorzystuj¹cy, a rozwi¹zuj¹cy zagadnienia
sprê¿ystoœci i sprê¿ysto-plastycznoœci, wymaga wprowadzenia kompletu danych wejœciowych. Do tych danych
zalicza siê model reologiczny materia³u, którego parametry jak ju¿ wspomniano nie s¹ mo¿liwe do pozyskania
wprost z doœwiadczenia. Zatem nale¿a³o opracowaæ model i program do symulacji próby wciskania wg³êbnika,
a nastêpnie przeprowadziæ obliczenia odwrotne [3]. W projekcie ten sam model i program stosowany w skali
mikro dla œciany komory, wykorzystano do symulacji próby wciskania wg³êbnika [3]. W wyniku analizy odwrotnej
dla materia³u TiN otrzymano wspó³czynniki w modelu biliniowym: å1 = 0.009, ó1 = 2614 MPa, å2 = 0.166 oraz ó2 =
9107 MPa, co daje modu³ Younga 290 GPa.
Dalszym krokiem w kierunku kompletowania danych do modelu mikro TiN/PU jest poprawne wprowadzenie
stanu naprê¿eñ w³asnych. Otrzymywane z doœwiadczenia i obliczeñ analitycznych wartoœci naprê¿eñ w³asnych s¹
konkretnymi liczbami, natomiast model mikro wymaga wprowadzenia pocz¹tkowego rozk³adu naprê¿eñ
w próbce [5], co te¿ zrealizowano poprzez zastosowanie analizy odwrotnej. Zaproponowano wykorzystanie
s³abego sformu³owania zagadnienia, polegaj¹cego na za³o¿eniu, ¿e zadany stan naprê¿eñ w³asnych jest osi¹gany,
gdy b³¹d œredniokwadratowy pomiêdzy wartoœci¹ obliczan¹ dla warstwy TiN na podstawie MES, a wartoœci¹
zmierzon¹ w doœwiadczeniu za pomoc¹ TEM, jest minimalny [5]. Po wyznaczeniu stanu naprê¿eñ i odkszta³ceñ
odpowiadaj¹cego zadanym naprê¿eniom w³asnym, system TiN/PU w skali mikro zostaje obci¹¿ony warunkami
brzegowymi, otrzymywanymi z modelu w skali makro.
Przyk³adowe wyniki symulacji kodem w³asnym MES dla modelu komory wspomagania POLVAD w skali makro
pokazano na Rys. 1, na którym przedstawiono rozk³ad intensywnoœci naprê¿eñ (a) i rozk³ad ciœnienia (b) w czaszy
krwistej komory pod wp³ywem dzia³ania obci¹¿eñ równych 16 kPa.

Rys.1. Testowy rozk³ad: a) intensywnoœci naprê¿enia, b) ciœnienia w materiale komory POLVAD otrzymany
w oprogramowaniu w³asnym.
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Ze wzglêdu na wspomniane problemy z dok³adnym wyznaczeniem stanu naprê¿enia po na³o¿eniu TiN,
komentowanie iloœciowe wyników numerycznych badañ testowych jest trudne. Na pewno widaæ
w symulacjach, ¿e wartoœci naprê¿eñ w œciance komory s¹ na poziomie kilkudziesiêciu kPa, co przy zadawanym
obci¹¿eniu i materiale komory wydaje siê wartoœci¹ wysoce prawdopodobn¹. Ponadto wczeœniejsze testy
wykonane programem ABAQUS potwierdzaj¹ lokalizacje maksymalnych wartoœci naprê¿eñ i odkszta³ceñ
w dolnej czêœci czaszy krwistej komory POLVAD pomiêdzy dwoma wlotami obydwu konektorów. Otrzymane
wyniki nale¿y jednak traktowaæ w sposób jakoœciowy a nie iloœciowy. Dok³adnoœæ iloœciowa jest oczekiwana po
dok³adnej identyfikacji naprê¿eñ w³asnych, które maj¹ znaczny wp³yw na stan naprê¿enia w warstwie TiN pod
obci¹¿eniem. Na tym etapie projektu wykazano mo¿liwoœæ wprowadzania dowolnych siatek do programu MES
oraz zadawania obci¹¿eñ i sposobu mocowania uk³adu, co nie jest szczegó³owo przedstawione w niniejszej
notatce.
Model w skali mikro sk³ada siê z dwóch etapów (Rys.2) [2]. W pierwszym etapie odbywa siê uwzglêdnienie
naprê¿eni w³asnych poprzez rozwi¹zanie zadania odwrotnego (rys.2a). W drugim etapie uzyskany stan
naprê¿eñ i odkszta³ceñ wykorzystuje siê jako pocz¹tkowy i przeprowadza siê modelowanie wp³ywu obci¹¿eñ
roboczych komory. Na tym etapie warunki brzegowe s¹ przenoszone do zadania w skali mikro z poziomu makro.

a)

b)

Rys. 2. Ogólna koncepcja wieloskalowego modelu komory: a) – modelowanie naprê¿eñ w³asnych;
b) – modelowanie aktywnych obci¹¿eñ [2].
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Najwiêksze wartoœci naprê¿eñ i odkszta³ceñ w modelu mikro pojawiaj¹ siê w strefie pomiêdzy PU i TiN, co jest
widoczne na Rys.3 [2].

a)

b)

Rys.3. Rozk³ad intensywnoœci odkszta³cenia i œredniego naprê¿enia w modelu mikro dla próbki TiN/PU [2].
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Fundacja
Gdy prawie dziesiêæ lat temu zadzwoni³ telefon i us³ysza³em propozycjê pana
Romana Kustosza by wykonaæ obudowy do zespo³u napêdowego sterownika
polskich pneumatycznych protez serca nie wiedzia³em, ¿e moja firma
PERFEKT Sobierajski wkrótce stanie siê czêœci¹ jednego z kilku elitarnych
zespo³ów buduj¹cych systemy wspomagania serca na Œwiecie.
Pierwsza jednostka napêdowa POLPDU 401 by³a wielka, ciê¿ka i nieforemna.
Najwa¿niejsze jednak by³o to, ¿e dzia³a³a. Nie mam wiedzy ilu pacjentów
prze¿y³o dziêki tej konstrukcji ale wiem, ¿e to by³ prze³omowy dla polskiej
kardiochirurgii czas. D³ugo nie zdawa³em sobie sprawy z wagi tego projektu,
a ludzi pracuj¹cych w Fundacji traktowa³em jak pasjonatów. Tak by³o do 2009 roku. Na zorganizowanej w Zamku
Ujazdowskim w Warszawie wystawie Polyester Redesigned wœród wielu „poliestrowych” eksponatów
prezentowaliœmy polski system wspomagania serca POLCAS. Od pana Kustosza dowiedzia³em siê o Pawle, który
dziêki wspomaganiu systemem POLCAS prawie rok czeka na przeszczep. Zrozumia³em wtedy, ¿e polskie protezy
serca to nie jest sprawa kilku pasjonatów. Zrozumia³em, ¿e to jest ¯ycie.
Pawe³ doczeka³ przeszczepu i ¿yje. Niedawno w Œl¹skim Centrum Chorób Serca, 23 letni Wojtek dosta³ nowe serce
po 403 dniach oczekiwania, wspomagany sztuczn¹ komor¹. Ilu jest takich ludzi, na których los mia³a wp³yw praca
in¿ynierów i naukowców z Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii - nie wiem. Natomiast
jestem pewny, ¿e polskie komory wspomagania serca ratuj¹ ludzkie ¿ycia. Jestem bardzo dumny z tego, ¿e moja
firma produkuje obudowy do sterowników tych komór. Jest to nasz maleñki wk³ad w rozwój polskiej
kardiochirurgii.

Technologia
Obudowy jednostki POLPDU 401 mia³y bardzo prost¹ konstrukcjê. Dziesiêæ lat temu priorytetem by³o to, aby
zespó³ napêdowy dzia³a³, ¿eby by³ niezawodny i szybko wszed³ do zastosowañ klinicznych. Tak siê sta³o. W ci¹gu
kilku lat wyprodukowaliœmy ponad 20 jednostek. Rozwiniêciem tego projektu jest sterownik POLPDU 402.
Ta konstrukcja powstawa³a w innych warunkach. Zawiera doœwiadczenie z wielu lat produkcji poprzedniej
jednostki. Opracowanie obudowy do jej prototypu to by³ ciekawy okres. Poniewa¿ zespó³ in¿ynierów Pracowni
Sztucznego Serca bezustannie coœ zmienia³ i udoskonala³, trzeba by³o dostosowywaæ niektóre detale obudowy
do potrzeb zmiennej konstrukcji prototypu sterownika. Aby zminimalizowaæ koszt takich wdro¿eñ
opracowaliœmy metodê szybkiego prototypowania detali poliestrowych (PERFEKT Polyester Rapid Prototyping).
Praca w zespole Pracowni Sztucznego Serca zaowocowa³a opracowaniem zupe³nie nowej, nieznanej na rynku
technologii. Obecnie jest ona jedn¹ z podstawowych metod pracy w ofercie mojej firmy. To przyk³ad jak badania
wymuszone przez rozwój programu Polskiego Sztucznego Serca przekszta³ci³y siê w postêp technologiczny
w przemyœle. S¹dzê, ¿e wiele innych firm i dostawców Pracowni Sztucznego Serca ma podobne doœwiadczenia.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, choæ z nazwy zajmuje siê kardiochirurgi¹, to stale
wymusza rozwój technologiczny swojego otoczenia. Uwa¿am, ¿e jest to zupe³nie niedoceniany wp³yw tej
instytucji na wiele firm i wspó³pracowników.

Rozwój
Pierwsze modele jednostki POLPDU 402 powstawa³y w 2005 roku. Konstrukcje prototypowe mia³y wprowadzane
coraz to nowe zmiany. Dziêki opracowaniu technologii Polyester Rapid Prototyping, mogliœmy znacznie obni¿yæ
koszt wprowadzania tych zmian.
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Produkcja obudów do POLPDU 402, oprócz nowych technologii zaowocowa³a zmian¹ formu³y wspó³pracy. Dzia³
Rozwoju firmy PERFEKT Sobierajski przej¹³ nadzór nad dokumentacj¹ obudów zespo³u napêdowego. Znakomicie
u³atwia to proces dostosowawczy do zg³aszanych potrzeb Pracowni Sztucznego Serca. Nasza formu³a wspó³pracy
polega na tym, ¿e Pracownia zg³asza problem - potrzebê a nasz zespó³ dostarcza optymalne rozwi¹zanie.
Znakomicie przyspieszy³o to proces wprowadzania korekt. Polskie Sztuczne Serce jest przede wszystkim
projektem naukowym wiêc poszukiwania nowych rozwi¹zañ i nowych technologii s¹ na sta³e wpisane w to
dzia³anie. Dlatego w³aœnie Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii jest katalizatorem
rozwoju mojej firmy. Wszystkim ludziom Fundacji za to serdecznie dziêkujê.

Ludzie
Podziwiam pracowników Fundacji za pasjê z jak¹ pracuj¹ nad rozwojem programu budowy Polskich Sztucznych
Serc. W marcu 2010 roku uda³o mi siê zainspirowaæ kierownika Pracowni Polskiego Sztucznego Serca Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, pana Romana Kustosza, do nawi¹zania wspó³pracy z Pracowni¹
Ergonomicznych Podstaw Projektowania ASP w Krakowie, prowadzon¹ przez profesor Czes³awê Frejlich.
Pracownia Sztucznego Serca otworzy³a siê na wspó³pracê ze œrodowiskiem m³odych projektantów. W dniu 12
marca 2010 roku zorganizowano w ramach przedsiêwziêcia P05 programu Polskie Sztuczne Serce warsztaty,
podczas których in¿ynierowie z Pracowni Sztucznego Serca Fundacji zaprezentowali wiele aspektów budowy
sterowników komór wspomagania serca. M³odzi dizajnerzy poznali uwarunkowania techniczne oraz najnowsze
trendy w konstrukcjach opracowywanych w œwiecie. Warto podkreœliæ, ¿e projektowanie ergonomiczne jest
niedocenianym ale niezwykle wa¿nym elementem konstruowania urz¹dzeñ medycznych. Ma wielki wp³yw na
ograniczenie zagro¿eñ, powik³añ i eliminacjê skutków negatywnych zdarzeñ medycznych.

Przysz³oœæ
W roku 2009 jednostka napêdowa POLPDU 402 wesz³a do zastosowañ klinicznych. Wojtek wspomagany
w Œl¹skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu móg³ siê osobiœcie przekonaæ jaka jest ró¿nica pomiêdzy star¹, a now¹
konstrukcj¹. Przez ostatni miesi¹c przed przeszczepem, jego sztuczna komora by³a okresowo sterowana w³aœnie
z tej nowej jednostki. Wraz z premier¹ kliniczn¹ konstrukcji POLPDU 402 rozpoczê³y siê prace nad kolejn¹
generacj¹ przenoœnych (ambulatoryjnych) sterowników sztucznych komór. W niedalekiej przysz³oœci pacjent
wyjdzie ze szpitala z ma³¹ walizeczk¹ w rêku. Do tego projektu zosta³a zaproszona Paulina Kordos, absolwentka
Pracowni Ergonomicznych Podstaw Projektowania ASP w Krakowie. Zajmuje siê ergonomi¹ i funkcjonalnoœci¹
u¿ytkowania sterownika sztucznych komór w œrodowisku klinicznym i domowym. Jej praca dyplomowa zosta³a
zakwalifikowana do elitarnego grona 10 najlepszych prac dyplomowych 2009 roku. Dla Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii pracuj¹ najlepsi. Warto czerpaæ z ich doœwiadczenia.
Czy ta praca ma sens i czy warto inwestowaæ pieni¹dze w rozwój Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca?
Nale¿y o to zapytaæ Paw³a, Wojtka, Patryka i wielu innych czêsto m³odych ludzi którzy ¿yj¹ dziêki temu, ¿e kiedyœ
profesor Zbigniew Religa powiedzia³: „zbudujemy polskie sztuczne serce” … i znalaz³ grupê ludzi która to zrobi³a…

Informacje o autorze:
Zdzis³aw Sobierajski jest w³aœcicielem i dyrektorem zarz¹dzaj¹cym firmy PERFEKT Sobierajski, która dzia³a
w obszarze nowoczesnych technologii do produkcji obudów z laminatów poliestrowych i winyloestrowych dla
bran¿y medycznej. Wspó³pracuje z projektantami z Polski i Niemiec. Jest partnerem Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w programie Polskie Sztuczne Serce. Zespó³ PERFEKT Sobierajski realizuje projekty wdro¿eniowe
w zakresie sprzêtu medycznego: urz¹dzeñ elektrochirurgicznych, pomp infuzyjnych czy urz¹dzeñ do krioterapii.
W 2007 roku firma bra³a udzia³ w programie „Sta¿ dla innowacji” zorganizowanym przez Biuro Transferu
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Polyester-design.com organizuje sta¿e dla
studentów i absolwentów uczelni wy¿szych. Promuje odpowiedzialne projektowanie ergonomiczne dla
medycyny.
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Zak³ad Tworzyw Sztucznych Hagmed Zaj¹c i Tomaszewski
Spó³ka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 32
tel. 46 814 44 29
faks 46 819 19 99
e-mail: handlowy@hagmed.com.pl

Firma Hagmed specjalizuje siê
w produkcji jednorazowego
sprzêtu medycznego, g³ównie
dla kardiologii i chirurgii
naczyniowej.
Produkcja oparta jest
o technologie wyt³aczania,
wtrysku, zgrzewania,
obtapiania itp.
Przetwarzane tworzywa:
p o l i u reta ny, p o l i a m i d y,
kopolimery amidowe, blendy
P C / P E T, p o l i o l e f i n y,
polichlorki winylu,
polistyreny, elastomer y
termoplastyczne.
W ramach programu PSS na
rzecz FRK wykonujemy detale
wtryskowe z poliuretanu,
a obecnie pracujemy nad
kaniul¹ przeznaczon¹ do
komory wspomagania serca.

R

Firma MTS Systems Corp. oferuje urz¹dzenia do badania wszystkich tkanek i biomateria³ów
Przedstawicielstwo w Polsce:
ELHYS Sp. z o.o.
02-463 Warszawa
Ul. Naukowa 45
Tel. + 48 22 863 30 49
Fax + 48 22 863 91 18
E-mail: kkling@elhys.com.pl
Strona internetowa: www.elhys.com.pl

Nasza firma oferuje Pañstwu szeroki asortymant sprzætu,
oprogramowania i usùug w zakresie badañ materiaùowych.
Firma MTS jest úwiadowym liderem urzàdzeñ do testowania
materiaùów, testów zmæczeniowych i trwaùoúciowych,
badania charakterystyk materiaùowych. MTS oferuje
moýliwoúã odtworzenia w kontrolowanych warunkach
laboratoryjnych siùy, odksztaùcenia i napræýenia, którym
podlegajà materiaùy, urzàdzenia, komponenty, protezy,
samochody, samoloty oraz caùe konstrukcje budowalane.
Dziæki úcisùej wspóùpracy z firmà Dantec Dynamics oraz
Messphysik oferujemy dodatkowo liczne urzàdzenia do
bezkontaktowej analizy odksztaùceñ. Firma Elhys od lat
sùynie z renomowanego serwisu oraz wiedzy na temat
badañ materiaùowych. Nasza firma nie tylko sprzedaje
sprzæt ale oferuje równieý nieocenionà pomoc
w projektowaniu badañ i stanowisk badawczych,
wykonywaniu testów analizie i interpretacji wyników.
Serdecznie zapraszamy do wspóùpracy!

Notatki.
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