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Słowo wstępne 

 

 

Szanowni Paostwo, 

 

Mamy przyjemnośd zaprosid Paostwa do lektury szóstego wydania biuletynu programu „Polskie Sztuczne 

Serce”. Bieżący numer poświęcamy polskim protezom serca. Przedstawiamy Paostwu kierunki rozwoju polskich 

protez serca oraz cykl badao jakim poddawane są protezy serca przed aplikacjami klinicznymi. Spotykamy się 

na łamach naszego biuletynu z Wojciechem Banachem, pacjentem który był najdłużej do tej pory wspomagany 

polskim systemem wspomagania serca. Prezentujemy także jednego z  partnerów technologicznych programu 

– firmę Wadim Plast, przygotowującą się do współpracy przy produkcji polskich protez serca. 

 

Życzymy Paostwu miłej lektury. 

Koordynator programu Jan Sarna 

oraz 

Redakcja biuletynu – Małgorzata Gonsior, Roman Kustosz, Artur Kapis 

Zabrze, lipiec 2011 

SPIS TREŚCI 

Kalendarium programu. 

Rada Programu „Polskie Sztuczne Serce”. 

Protezy serca w programie „Polskie Sztuczne Serce” – dokąd i dlaczego? 

Badania protez serca powstających w programie. 

Mój nowy silnik – wywiad z Wojciechem Banachem. 

Firma Wadim Plast – rozwój w kierunku wyrobów medycznych. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Złoty medal dla efektów programu 
 
Efekty programu Polskie Sztuczne Serce zostały zaprezentowane na 

Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 

zorganizowanych przez Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach. Targi odbyły się 

w dniach 15 – 17 kwietnia 2011r. w Katowicach.  

Na targach zaprezentowano „Pulsacyjne protezy wspomagania serca systemu 

ReligaHeart”. W ramach ekspozycji prezentowano prototyp pozaustrojowej komory 

wspomagania serca oraz model prototypu wszczepialnej protezy pneumatycznej 

napędzanych za pomocą prototypowych sterowników przenośnych. Wszystkie 

elementy jako pulsacyjne protezy wspomagania serca systemu ReligaHeart 

wyróżnione zostały przez Jury Konkursu złotym medalem targów. Ponadto w uznaniu 

dotychczasowych osiągnięd na targach INTARG Fundacja uhonorowana została 

Pucharem Marszałka Województwa Śląskiego. 
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Małgorzata Gonsior 
 

Warsztaty sprawozdawcze programu Polskie Sztuczne Serce 
 
W dniach od 1 do 3 marca 2011 roku odbyły się piąte warsztaty sprawozdawcze z realizacji zadao badawczych 
i wdrożeniowych programu Polskie Sztuczne Serce, organizowane przez Koordynatora Programu – Fundację 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W warsztatach udział wzięło 104 osób, w tym wykonawcy zadao 
badawczych i wdrożeniowych, przedstawiciele Rady Programu (prof. Jarosław Mizera, prof. Władysław 
Torbicz, prof. Witold Rużyłło), Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badao i Rozwoju oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podsekretarz stanu prof. Maciej Banach), recenzenci powołani 
przez koordynatora programu (prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Romuald Będzioski 
z  politechniki Warszawskiej, prof. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i dr Romuald 
Cichoo z Kliniki Uniwersyteckiej w Dreźnie), a także przedstawiciele sektora technologicznego (firmy 
zaangażowane w produkcję elementów prototypów protez serca). W czasie warsztatów przeprowadzone 
zostały dyskusje panelowe dotyczące dalszych planów rozwoju technologii materiałowych i metrologicznych 
opracowanych w Programie oraz możliwości przyszłych wdrożeo i komercjalizacji efektów Programu 
wynikających z otrzymanych rezultatów. W dyskusjach udział wzięli uczestnicy warsztatów oraz prof. Marian 
Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii. 

Kalendarium Programu „Polskie Sztuczne Serce” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

W ramach warsztatów po raz drugi zorganizowano wystawę efektów programu, na której zaprezentowano 
konkretne rezultaty otrzymane przez wykonawców zadao badawczych. Na wystawie pokazano między innymi:  
model wszczepialnej odśrodkowej pompy wspomagania serca; pozaustrojową komorę wspomagania serca; 
model wszczepialnej komory wspomagania serca; mobilny sterownik pneumatyczny; przewoźny sterownik 
pneumatyczny; model układów pomiarowych ciśnienia, saturacji i przepływu krwi w pozaustrojowej komorze 
wspomagania serca; detektor zespołów QRS, model układu pomiaru położenia membrany metodą akustyczną, 
sterownik pneumatyczny POLPDU-402 wyposażony w system zdalnego monitorowania i nadzoru; model 
systemu bezprzewodowej transmisji energii i danych przeznaczony dla wszczepialnej protezy serca; model 
wszczepialnej osiowej pompy wspomagania serca; elementy konstrukcyjne protez serca z warstwami 
dyfuzyjnymi związków tytanu – pierścienie zastawek dyskowych; elementy protez serca z warstwami 
przeciwkrzepliwymi C-Ag wytworzonymi metodą IBAD; biopolimer konstrukcyjny protez serca; elementy 
zespołu membranowego z warstwami węglowymi tribologicznymi oraz protezę naczyniową z uszczelnieniem 
na bazie albuminy i dekstranu.  

 

 
 
 
 
 
 

Wystawa efektów programu – marzec 2011 

Uczestnicy warsztatów sprawozdawczych – marzec 2011 
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Kalendarium Programu „Polskie Sztuczne Serce” 

Podsumowaniem warsztatów była konferencja prasowa, w której wzięli udział: dr Jan Sarna, mgr inż. Roman 
Kustosz, prof. Jarosław Mizera, prof. Witold Rużyłło, prof. Jan Marciniak, prof. Marian Zembala, dr Grzegorz 
Religa, prof. Janusz Skalski oraz przedstawiciele prasy (Rynek Zdrowia, Fakt, Dziennik Zachodni, Super Express, 
Puls Biznesu, Radio Zet, Radio Piekary, Radio Katowice, TVP Katowice, TVN 24, TVN, Telewizja Zabrze i TVS). 
Na konferencji podkreślono raz jeszcze, że celem programu Polskie Sztuczne Serce jest cała rodzina polskich 
protez serca – pozaustrojowe, częściowo implantowalne, implantowalne komory serca oraz pompy wirowe. 
Kardiochirurdzy podkreślili, że protezy serca to dziś przyszłośd medycyny – chod przeszczepy są w wielu 
przypadkach najlepszą metodą leczenia, to z racji ograniczonej liczby dawców dla wielu chorych niedostępną. 
Również chorzy po udanym przeszczepie mogą potrzebowad w przyszłości innego wspomagania – średni czas 
przeżycia po przeszczepie to 10 lat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencja prasowa – marzec 2011 
 

Rada Programu 
 
W dniu 24 maja 2011r odbyło się siódme posiedzenie Rady Programu. W trakcie posiedzenia Fundacja 
Rozwoju Kardiochirurgii jako Koordynator programu, przedstawiła sprawozdania z realizacji zadao 
badawczych i wdrożeniowych w roku 2010 oraz sprawozdanie z zarządzania programem. Przedstawiono 
i przedyskutowano na forum Rady informację na temat zaplanowanego harmonogramu realizacji programu 
w roku 2011 wraz z propozycją sposobu jego finansowania. Rada Programu pozytywnie oceniła 
dotychczasowe działania i uzyskane rezultaty programu. 
 

Konkursy na nowe zadania wdrożeniowe 
 
Dnia 22 lipca 2011r. Minister Zdrowia ogłosił konkursy na realizację trzech kolejnych zadao wdrożeniowych 
programu Polskie Sztuczne Serce: 
 
Zadanie 4.3 pt.: „Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory 
wspomagania serca”, którego celem jest wykonanie badao kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie do 
stosowania klinicznego nowego systemu pulsacyjnego pneumatycznego wspomagania serca, opracowanego 
w zadaniu badawczym przedsięwzięd P03 programu, a obejmującego: pozaustrojową i częściowo wszczepialną 
protezę wspomagania serca oraz sterownik dla tych komór.  
 
Zadanie 4.7 pt.: „Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności 
serca”, którego celem jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia ostrej 
krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca z zastosowaniem wszczepialnych pomp 
wirowych III generacji. 
 
Zadanie 4.8 pt.: „Ocena wykonanych badao przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca”, którego 
celem jest wykonanie przedklinicznych badao kwalifikacyjnych całkowicie wszczepialnej permanentnej 
protezy serca oraz badao klinicznych wszczepialnej pompy wirowej III generacji.  
 
Realizacja zadao przewidziana jest na lata 2011 – 2012. 
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Na łamach biuletynu przedstawiamy Paostwu sylwetkę Pana Andrzeja Włodarczyka, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, nadzorującego realizację programu Polskie Sztuczne Serce. 
 
Andrzej Witold Włodarczyk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pracę zawodową rozpoczął w 1976r. w Pogotowiu Ratunkowym miasta Warszawy. Następnie pracował także 

na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie oraz w stołecznych klinikach chirurgii 

ogólnej: I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 

w Szpitalu Bródnowskim i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii CMKP w SPSK nr 1 im. prof. dr 

Orłowskiego (adiunkt naukowo-dydaktyczny). Od 1994r. do stycznia 2010r. zatrudniony także jako konsultant 

chirurgiczny w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym "Inflancka" w Warszawie. Od listopada 2007r. do maja 

2008r. – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od lutego 2010r. do 15 kwietnia 2010r. zastępca 

dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Od maja 2010r. do sierpnia 

2010r. doradca Ministra Zdrowia. Od 2 sierpnia 2010r. – kierownik, a od 16 grudnia 2010r. – dyrektor 

Instytutu Reumatologii w Warszawie.  

 

Jest autorem około 60 publikacji naukowych zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach 

medycznych oraz licznych referatów wygłoszonych na krajowych i światowych kongresach naukowych. 

W 1995 r. odbył szkolenie w dziedzinie chirurgii laparoskopowej i przewodu pokarmowego - w Davos, 

w Szwajcarii, a rok później - szkolenie poświęcone chirurgii jelita grubego i odbytnicy, w Fort Lauderdale, 

w USA. Członek: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa 

Lekarskiego Warszawskiego, Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz 

International Society of University Colon & Rectal Surgeons. W III – VI kadencjach samorządu lekarskiego 

delegat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Lekarzy. W III, IV i V kadencji samorządu lekarskiego – przewodniczący 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w V – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Obecnie (VI kadencja 

samorządu) – członek Prezydium ORL w Warszawie. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Medalem A. F. Wolfa przyznawanym 

przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Medalem Bene Meritus (odznaczenie Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego) oraz Medalem "Za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie". 

Rada Programu „Polskie Sztuczne Serce” 

Urodzony dnia 13 listopada 1952r. w Warszawie. W 1979r. ukooczył Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. I stopieo specjalizacji z chirurgii 
ogólnej uzyskał w 1982r. na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Śródmiejskiego w Warszawie. II stopieo, z chirurgii ogólnej – w 1988r. 
w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku, po obronie pracy: 
"Porównanie wyników doraźnych i wczesnych po udrożnieniu i wszczepieniu 
protezy w odcinku aortalno-biodrowym", otrzymał tytuł doktora nauk 
medycznych na II Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. W 2002r. ukooczył 
Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia – Wydział Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Na łamach biuletynu przedstawiamy Paostwu także kolejnych członków Rady. W tym numerze przybliżamy 
sylwetkę Pani Jolanty Dobosz – profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, reprezentującą Koordynatora 
Programu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. 
 

Jolanta Dobosz 
  

 
Kontynuując pracę w tej Katedrze na etacie naukowo-dydaktycznym równolegle od 1967 roku w ramach 
dwóch godzin współpracy katedr z klinikami podjęła pracę w I Klinice Chirurgicznej ŚAM w Zabrzu, wchodząc 
w skład tworzonego przez prof. dr hab. Tadeusza Paliwodę pierwszego na Śląsku zespołu 
kardiochirurgicznego. Od 1972 roku oddelegowana do Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka 
Kardiologii w Zabrzu a od 1974 roku do powołanej tam Kliniki Kardiochirurgii na stanowisku adiunkta 
i zastępcy kierownika Kliniki, pełniąc tę funkcję do 1980 roku. Od listopada 1981 roku pełniła obowiązki 
kierownika tej Kliniki, po przeszkoleniu zespołu uruchomiła ponownie zabiegi na otwartym sercu pod 
nadzorem prof. dr hab. Antoniego Dziatkowiaka. W 1984r. uzyskała stanowisko docenta etatowego, w 1990r. 
stanowisko profesora nadzwyczajnego a od 1992 roku zatrudniona na tym stanowisku na stałe do 2010r. 
W 1983 roku po utworzeniu zespołu kardiochirurgicznego przez prof. dr hab. Zbigniewa Religę, 
przeprofilowała i zorganizowała Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyo, pełniąc w niej obowiązki kierownika do 
czerwca 1985 roku. Następnie objęła funkcję lekarza naczelnego Szpitala Miejskiego Nr 1 w Zabrzu, 
organizując tam od podstaw Oddział Chirurgii Naczyo, którym kierowała w ramach oddelegowania z Uczelni 
do 1994 roku. W latach od 1995 do stycznia 2000 roku pracowała w IV Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu, 
a od lutego 2000 roku do 2005 roku podjęła pracę na stanowisku kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki 
Piersiowej ŚAM w Zabrzu. W latach 2005-2010 kontynuowała prace w Uczelni w ramach Katedry i Oddziału 
Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Bytomiu. 
 
Pracując w zespole prof. dr hab. Tadeusza Paliwody miała możliwośd czynnego uczestniczenia w rozwoju 
śląskiej kardiochirurgii, zdobyła też podstawy z zakresu angiochirurgii i torakochirurgii. Chcąc pogodzid 
doświadczenie morfologiczne z praktyką kliniczną poświęciła się w głównej mierze badaniom naukowym nad 
chirurgicznym leczeniem ostrej niewydolności wątroby, które były tematem pracy doktorskiej i rozprawy 
habilitacyjnej. W zakresie tej tematyki za najcenniejsze osiągnięcie można uznad współautorstwo 
w opracowaniu nowego sposobu leczenia śpiączki wątrobowej oraz wykonanie z pełnym powodzeniem 
pierwszej w świecie operacji połączenia tętnicy śledzionowej z żyłą śledzionową celem arterializacji układu 
wrotnego w ostrej encefalopatii wątrobowej w przebiegu wzw według koncepcji prof. dr hab. Franciszka 
Kokota, z którym miała zaszczyt współpracowad. Największą jej pasją badawczą była chirurgia doświadczalna, 
w ramach współpracy z Zakładem Artykułów Medycznych w Łodzi w wyniku przeprowadzonych badao 
doświadczalnych wprowadziła własną metodę zastosowania po raz pierwszy w Polsce polskiej protezy 
naczyniowej do wielokrotnych nakłud dla celów hemodializy. Ponadto w zakresie nowych technik 
chirurgicznych opracowała dostęp pozaopłucnowy w operacyjnym leczeniu koarktacji aorty.  

Urodziła się 02 czerwca 1940r. w Siemipałatyosku (ZSRR – Syberia). Wydział 
Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukooczyła w 1964 roku, 
specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej (1970), II stopnia z chirurgii klatki 
piersiowej (1974), specjalista z kardiochirurgii (1983), dr n. med. 1972r., dr hab. 
n. med. 1982r., profesor nauk medycznych 1992r. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1964 roku w Katedrze i Zakładzie Anatomii 
Prawidłowej ŚAM w Zabrzu-Rokitnicy, równolegle odrabiając dwuletni staż 
podyplomowy w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Chorzowie. 

Rada Programu „Polskie Sztuczne Serce” 
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Roman Kustosz, Adam Jarosz 
 
Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” dedykowany jest opracowaniu konstrukcji rodziny polskich protez 
serca, przeznaczonych do leczenia chorych z niewydolnością serca. Rodzina ta obejmuje cztery rodzaje protez, 
umożliwiających podjęcie rożnych kierunków leczenia z wykorzystaniem mechanicznego wspomagania serca. 
Pozaustrojowa proteza serca, przeznaczona jest do stosowania krótkoterminowego w leczeniu ostrej 
niewydolności serca w warunkach szpitalnych. Częściowo wszczepialna proteza może byd stosowana 
w przypadkach przedłużającej się niewydolności serca, wymagającej dłuższego leczenia chorego w warunkach 
poza szpitalem, w kierunku regeneracji lub transplantacji serca.  W grupie chorych, którzy nie kwalifikują się 
do przeszczepu serca, w przypadku narastającej krytycznej niewydolności, powinna byd wykorzystana proteza 
całkowicie wszczepialna, przeznaczona do długoterminowego lub permanentnego wspomagania serca. Jako 
wyjściową przyjęto założenie, iż protezy są urządzeniami pneumatycznymi, wytwarzającymi pulsacyjny 
przepływ krwi. Dodatkowym kierunkiem badawczym, uwzględnionym w założeniach programu, było 
opracowanie konstrukcji wszczepialnej, wirowej pompy krwi o przepływie ciągłym, stanowiącej alternatywę 
dla pomp pulsacyjnych w przypadku wspomagania długoterminowego. 

Program „Polskie Sztuczne Serce” w początkowej fazie realizacji koncentrował się na pulsacyjnych protezach 
serca. Skonstruowany został w oparciu o wdrożoną do stosowania klinicznego pozaustrojową protezę POLVAD
-MEV, będącą rezultatem długoletnich prac badawczych, realizowanych przez Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu. Jest to jedna z pięciu tego rodzaju protez na świecie, która do dnia dzisiejszego  
została zastosowana w leczeniu 240 pacjentów, z których najdłużej wspomagany był przez 403 dni. Wyniki te, 
Wyniki prac badawczych Fundacji oraz rezultaty kliniczne stawiają Polskę w czołówce światowej krajów 
prowadzących prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie mechanicznego wspomagania serca. Wiodąca ideą 
programu „Polskie Sztuczne Serce” stało się więc rozwijanie istniejącej i przebadanej klinicznie konstrukcji 
w kierunku opracowania protez o wyższej niezawodności, wykorzystujących nowoczesne technologie 
materiałowe i metrologiczne, umożliwiających długoterminowe wspomaganie serca pacjenta w domu ze 
szczególnym naciskiem na bezpieczeostwo i komfort chorego. Ich rezultatem będzie nowa proteza 
pozaustrojowa RELIGA-EXT oraz prototyp jej wszczepialnej wersji RELIGA-IMPL. 
 
Realizując program, obserwujemy światowe trendy w leczeniu niewydolności serca i wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom, wynikającym z postępu polskiej kardiochirurgii. 
Aktualnie na świecie najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie mechanicznego wspomagania serca 

są wirowe pompy III generacji, wszczepiane zarówno jako długoterminowe wspomaganie do transplantacji jak 

i jako rozwiązanie ostateczne dla chorych zdyskwalifikowanych do leczenia przeszczepem serca.  

Protezy Serca w Programie Polskie Sztuczne Serce – dokąd i dlaczego? 

   
 
 
Pozaustrojowa pneumatyczna proteza 
wspomagania serca POLVAD-EXT, Częściowo 
wszczepialna pneumatyczna proteza 
wspomagania serca POLVAD-IMPL,  
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Liderem wśród takich protez jest odśrodkowa pompa HeartWare z wirnikiem całkowicie zawieszonym w polu 
magnetycznym i hydrodynamicznym. W maju roku 2011 pompa tego typu została wszczepiona u tysięcznego 
pacjenta a rok 2010 zakooczył się implantacją ponad 200 protez pacjentom na całym świecie. Proteza ta 
została również, w ramach realizacji zadao wdrożeniowych Programu, wszczepiona po raz pierwszy w Polsce 
jako długoterminowe wspomaganie serca 4 pacjentom. W sierpniu tego roku po 601 dniach skutecznego 
wspomagania w Instytucie Kardiologii w Warszawie wykonano przeszczep pierwszego z polskich pacjentów 
z pompą HeartWare.  W wyniku tych działao wzrosło  doświadczenie i  zainteresowanie polskich 
kardiochirurgów w stosowaniu tej wiodącej technologii w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Dlatego 
też, realizując program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” zintensyfikowano działania w kierunku 
opracowania i wdrożenia konstrukcji polskich pomp wirowych. 
 
W zadaniu opracowania konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca powstały dwa prototypy 
częściowo-wszczepialnych pomp wirowych: odśrodkowej i osiowej. Konstrukcje pomp wirowych są 
oryginalnymi polskimi konstrukcjami pomp III generacji. Stąd też, realizując zadanie opracowania całkowicie 
wszczepialnej protezy serca, zaproponowano koncepcję wykorzystania konstrukcji opartej o pompę wirową 
zamiast pulsacyjnej.  Pozwoli to na zbudowanie protezy dającej wyższy komfort choremu oraz lepiej 
wykorzystującej układ bezprzewodowej transmisji energii do ciała pacjenta opracowany w przedsięwzięciu 
P02 programu. Koncepcja ta, po przedstawieniu Radzie Programu w maju br. uzyskała pełną akceptację 
członków Rady i obecnie jest przedmiotem intensywnych prac konstrukcyjnych.  
 
Planując sposób realizacji założonych, strategicznych celów programu, wykreowaliśmy dwa kierunki rozwoju 
polskich protez serca. Pierwszy z nich, związany jest z protezami pulsacyjnymi i kładzie nacisk na zapewnienie 
bezpieczeostwa i komfortu chorego, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych dla 
ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi oraz technik pomiarowych i systemów teleinformatycznych, dla 
monitorowania i sterowania pracą protezy. Urządzenia te przeznaczone będą do krótkoterminowego 
i przedłużonego wspomagania serca. Drugi kierunek stanowią protezy wirowe, o przepływie ciągłym, 
przeznaczone do wspomagania długoterminowego, w dwóch wersjach: częściowo i całkowicie wszczepialnej 
do ciała pacjenta.  
 

Protezy Serca w Programie Polskie Sztuczne Serce – dokąd i dlaczego? 

Wszczepialne wirowe pompy wspomagania serca o przepływie ciągłym: osiowa pompa (rys a), odśrodkowa  
pompa (rys. b). 

a b 
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Proteza częściowo wszczepialna składad się będzie z wszczepialnej pompy wirowej, połączonej przewodowo 
z pozaustrojowym sterownikiem i układem zasilania bateryjnego, zestawu do ładowania baterii oraz konsoli 
do kontroli zewnętrznej sterownika. Obecnie, w trakcie opracowywania są dwie, alternatywne konstrukcje 
takiej protezy, oparte o odśrodkową i osiową pompę krwi. 
 
Proteza całkowicie wszczepialna będzie miniaturową pompą implantowaną bezpośrednio do serca pacjenta, 
zintegrowaną z silnikiem napędowym. Takie „sztuczne serce” sterowane będzie z miniaturowego układu 
sterowania wszczepianego do ciała pacjenta a zasilane z wszczepialnych baterii, doładowywanych 
bezprzewodowo przez skórę pacjenta. Proteza ta funkcjonalnie jest  rozwiązaniem analogicznym do wcześniej 
zaplanowanych wszczepialnych pulsacyjnych protez serca, lecz konstrukcyjnie różni się elementem 
pompującym krew - jest nim wirnik zawieszony i napędzany w polu magnetycznym - wszczepialna pompa 
wirowa. Wirnik tej pompy wytwarza ciągły przepływ krwi w odróżnieniu od pulsacyjnego przepływu, 
wytwarzanego przez membranę protezy pulsacyjnej. Rozwiązanie wirowe jest mniejsze i zużywa mniej energii, 
ponieważ napęd protezy jest zintegrowany z wirnikiem - elementem pompującym krew, podczas gdy 
w rozwiązaniu pulsacyjnym konieczne jest wszczepienie do ciała pacjenta dodatkowego oddzielnego układu 
napędowego wytwarzającego falę poruszającą membraną protezy. Przyjęcie takiej koncepcji wykorzystania 
pompy wirowej III generacji w konstrukcji całkowicie wszczepialnej protezy serca pozwoli opracowad jako 
finalny rezultat programu, protezę odpowiadającą najnowszym trendom światowym.  
Przedsięwzięcie P03 programu, obecnie weszło w fazę przygotowania do pierwszych prób przedklinicznych 
opracowanych konstrukcji protez oraz pierwszych aplikacji klinicznych u pacjentów. Pozaustrojowa, 
pneumatyczna proteza serca, przekazana zostanie do kooca br. klinikom kardiochirurgicznym dla wykonania 
pierwszych aplikacji. Ta sama proteza, lecz wyposażona w oryginalne, polskie zastawki dyskowe, będzie 
gotowa do badao klinicznych w 2012r. Również proteza wirowa częściowo wszczepialna, gotowa będzie do 
prób klinicznych w roku 2012, który zakooczy się opracowaniem prototypu całkowicie wszczepialnej, wirowej 
protezy serca. 
 
Dla programu "Polskie Sztuczne Serce" przyjęcie opisanej powyżej koncepcji protezy całkowicie wszczepialnej, 
oznacza opracowanie jej konstrukcji zgodnie z założeniami programu: jako protezy długoterminowego 
wspomagania serca, mogącej w przyszłości byd wykorzystaną do permanentnego wspomagania serca, 
spełniającej wszystkie postawione tej protezie założenia a zbudowanej  w oparciu o najlepszą z technologii 
protez serca opracowanych w poprzednich etapach programu.  

Protezy Serca w Programie Polskie Sztuczne Serce – dokąd i dlaczego? 
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Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 

Roman Kustosz, Magdalena Kościelniak-Ziemniak, Karolina Gorka, Maciej Gawlikowski 
 

Wstęp 

Niewydolnośd serca, serca pomimo dużych postępów w leczeniu poczynionych w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat, nadal jest jednym z dominujących wyzwao dla współczesnej medycyny. Zjawisko to stanowi poważny 
problem społeczny, który stwarza koniecznośd zapewnienia dostępności do najnowocześniejszych metod 
leczenia kardiochirurgicznego, w tym mechanicznego wspomagania serca. Pracownia Sztucznego Serca od 15 
lat bada, opracowuje i wdraża w polskich ośrodkach klinicznych nowe technologie mechanicznego 
wspomagania mięśnia sercowego. Aktualnie Pracownia jest współwykonawcą Programu Wieloletniego 
„Polskie Sztuczne Serce”, w którym opracowywane są nowe typy protez serca: pulsacyjne i wirowe, 
pozaustrojowe i implantowalne oraz systemy napędu i sterowania protezami.  
 
W Pracowni Sztucznego Serca opracowane zostały metody i procedury badawcze pozwalające na całościowe 
określenie sposobu pracy protezy serca, jej oddziaływania na krew i tkankę mającą kontakt z urządzeniem 
oraz na obserwację skuteczności procesu mechanicznego wspomagania serca. Badania zostały rozdzielone na 
grupy, w obrębie których analizie poddawane są wybrane cechy protezy. Wyróżniono następujące grupy 
badao: 

 badania eksploatacyjno – techniczne, 
 badania in-vitro biomateriałów i protez serca, 
 doświadczalne badania biomateriałów i protez serca na zwierzętach. 

 

Badania eksploatacyjno – techniczne 

Celem tej grupy badao jest określenie parametrów użytkowych protezy serca, związanych z realizowanym 
przez nią sposobem pompowania krwi, zasilania oraz technicznymi aspektami niezawodności pracy 
i bezpieczeostwa eksploatacji. 
 

Badanie struktury przepływu 
 
Sposób pracy protezy serca w zakresie hydrodynamiki jest określany przede wszystkim przez badanie 
struktury przepływu, zarówno wewnątrz protezy serca jak i w konektorach wlotowym i wylotowym. Wyniki 
badao pozwalają na wstępną ocenę ryzyka hemolizy i aktywacji płytek krwi poprzez: znalezienie obszarów 
stagnacji krwi wewnątrz protezy, wyznaczenie wartości naprężeo ścinających i naprężeo Reynoldsa oraz 
określenie stopnia turbulencji przepływu. Badania morfologii przepływu pozwalają między innymi na 
optymalizację kształtu elementów konstrukcyjnych części krwistej protezy serca pod kątem minimalizacji 
ryzyka traumatyzacji składników morfotycznych krwi.  
 
Badania morfologii przepływu prowadzone są różnymi metodami. Najbardziej podstawową metodą, dającą 
największą łatwośd operowania analizowaną geometrią i pozwalającą na zaawansowaną interpretację 
wyników jest modelowanie numeryczne przepływu metodą elementów skooczonych. Modelowanie odbywa 
się w oprogramowaniu komercyjnym (Ansys) oraz w dedykowanym, wielkoskalowym modelu numerycznym 
protezy serca, opracowywanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach zadania P02/2.2. Przykładowy 
rezultat optymalizacji kształtu przedstawiono na Rys. 1. Badaniu poddano różne geometrie konektora 
wylotowego pulsacyjnej protezy serca. W geometrii pierwotnej (lewa częśd rysunku) widoczne jest wirowe 
zaburzenie przepływającej cieczy, które zostało wyeliminowane w geometrii zmodyfikowanej (prawa częśd 
rysunku). Badania numeryczne zostały przeprowadzone przez Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki 
Łódzkiej. 
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Rys. 1 Optymalizacja kształtu konektora wylotowego protezy serca: zobrazowanie linii prądu w konektorach 

o różnych geometriach (symulacja w programie ANSYS) 
 
 
 

Poprawnośd wyników uzyskiwanych w badaniach numerycznych powinna zostad zweryfikowana 
w eksperymencie fizycznym. Fizyczne badanie morfologii przepływu możliwe jest za pomocą ultradźwiękowej 
profilometrii dopplerowskiej i metody optycznej wizualizacji pola prędkości (PIV).  
 
Pomiar i rejestrację struktury przepływu cieczy umożliwia metoda dopplerowskiej profilometrii 
ultradźwiękowej (UDV – Ultrasound Doppler Velocimetry) stosowana w przepływomierzu DOP2000 (Signal 
Processing). Urządzenie w sposób bezpośredni mierzy prędkośd przepływu a w sposób pośredni dokonuje 
obliczeo naprężeo ścinających i stopnia turbulencji. Do przeprowadzenia pomiaru niezbędne jest umieszczenie 
w płynie molekuł odbijających sygnał ultradźwiękowy (tzw. posiewu). Przyrząd umożliwia pracę w czasie 
rzeczywistym tzn. bezpośrednią prezentację uzyskiwanych wyników i prowadzenie niezbędnych obliczeo 
z opóźnieniami nieistotnymi dla jakości prezentacji. Unikalną cechą profilomierza DOP2000 jest możliwośd 
pomiaru przepływu w przekroju naczynia (tryb 2D na płaszczyźnie przekroju) i w objętości naczynia (tryb 3D) 
oraz możliwośd pomiaru i określania morfologii przepływów pulsacyjnych. Przykładowy wynik badania, 
w którym doświadczalnie wyznaczono profile prędkości przepływu w istotnych miejscach pulsacyjnej protezy 
serca typu POLVAD przedstawiono na Rys. 2. Badania zostały przeprowadzone wspólnie z Pracownią 
Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. 
 

 

 
Rys. 2 Zmiany profili prędkości przepływu w wybranych obszarach protezy serca typu POLVAD pracującej 

w sposób pulsacyjny (badanie metodą dopplerowskiej profilometrii ultradźwiękowej) 

  

Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 
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Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 

Nową metodą badawczą, planowaną do zastosowania w pomiarze morfologii przepływu jest optyczna 
wizualizacja pola prędkości przepływu cieczy w protezie serca (PIV – Particle Image Velocimetry). Światło 
lasera jest odbijane przez molekuły unoszące się w badanym płynie a następnie jest rejestrowane przez 
system kamer. Oprogramowanie analizuje obrazy pozyskane w krótkim odstępie czasu, rekonstruuje ruch 
molekuł i wyznacza wektory prędkości przepływu. Rezultat pilotażowego badania metodą PIV, wykonanego 
przez Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, przedstawiono na Rys. 3. Celem prac było 
zbadanie możliwości przeprowadzenia pomiarów metodą PIV na elemencie wytworzonym technologią 
szybkiego prototypowania. Wykazano, że pomimo ograniczonej przezierności optycznej materiału i istnienia 
licznych warstwic (związanych ze specyfiką technologii produkcji) oraz sporadycznych wad materiału, możliwe 
jest przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów pola prędkości przepływu w płaszczyznach równoległych do 
płaszczyzny pierścienia membrany oraz w płaszczyznach prostopadłych do niej, przechodzących przez oś 
konektorów. 
 

 
Rys. 3 Zobrazowanie pola prędkości przepływu w modelu czaszy krwistej pulsacyjnej pompy wspomagania 

serca (badanie metodą PIV) 
 
Wspomniane metody badania morfologii przepływu (szczególnie metoda modelowania numerycznego) 
umożliwiają wyznaczenie czasu oddziaływania sił ścinających na wybraną, elementarną objętośd płynu. 
Informacja taka jest kluczowa dla określenia intensywności negatywnego oddziaływania przepływu 
wytwarzanego przez protezę serca na składniki morfotyczne krwi.  
 

Eksploatacyjne badania hydrodynamiczne 
 
Celem badao eksploatacyjnych jest wyznaczenie parametrów hydrodynamicznych protezy serca istotnych dla 
personelu medycznego stosującego to urządzenie. Uzyskane rezultaty charakteryzują protezę serca w sposób 
techniczny, traktując ją jak pompę: wyporową, odśrodkową lub osiową. 
 
W pierwszej kolejności określane są charakterystyki przepływowe pomp. Dla konstrukcji protez wirowych 
(odśrodkowych i osiowych) mierzona jest rodzina zależności wytwarzanego przepływu w funkcji różnicy 
ciśnieo pomiędzy konektorami i prędkości obrotowej wirnika. Dla każdego punktu charakterystyki dokonuje 
się również pomiaru mocy pobieranej przez urządzenie. Wyniki badao umożliwiają nie tylko oszacowanie 
spodziewanej wydajności pompy dla różnych wartości obciążenia, ale również porównanie charakterystyk 
otrzymywanych w eksperymencie fizycznym z teoretycznymi charakterystykami będącymi wynikiem 
modelowania numerycznego metodą elementów skooczonych. Przykładową, fizyczną weryfikację 
numerycznego projektu wirnika wykonanego przez Instytut Maszyn i Urządzeo Energetycznych Politechniki 
Śląskiej przedstawiono na Rys. 4. 
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Rys. 4 Porównanie charakterystyk wydajnościowych modeli odśrodkowej pompy wspomagania serca: 
fizycznego (linia ciągła) i numerycznego (linia przerywana) 

 

Określenie charakterystyk przepływowych pomp wyporowych jest zagadnieniem skomplikowanym, ze 
względu na całkowicie odmienne zjawiska fizyczne związane z pracą takich urządzeo. W Pracowni Sztucznego 
Serca opracowano procedurę obejmującą zespół badao charakteryzujących sposób pracy pompy pulsacyjnej. 
Podstawowym parametrem opisujących ten typ urządzenia jest rzut jednostkowy (rozumiany jako objętośd 
cieczy pompowanej podczas jednego cyklu pracy pompy) i związany z nim rzut minutowy, będący średnim 
przepływem objętościowym wytwarzanym w czasie jednej minuty pracy protezy. Dla wartości rzutu 
jednostkowego istotne są plastyczne właściwości membrany i jej rozciągliwośd pod wpływem działania 
ciśnienia tłoczenia (Rys. 5). 
 

 
 

Rys. 5 Zależnośd rzutu jednostkowego pulsacyjnych pomp wspomagania sera typu POLVAD od wartości 
nadciśnienia sterującego protezą 

 
Wpływ na wartośd rzutu minutowego mają również przepływy wsteczne przez zastawki (statyczne – związane 
z technologicznymi nieszczelnościami pomiędzy dyskiem i pierścieniem zastawki i dynamiczne – związane z jej 
skooczonym czasem zamykania) a także częstotliwośd sterowania protezą (Rys. 6). 

Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 
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Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 

 
Rys. 6 Dynamiczny i statyczny przepływ wsteczny przez zastawki typu Sorin (linia niebieska) i Medtronic (linia 

czerwona) 
 
Kolejnym istotnym parametrem eksploatacyjnym pulsacyjnej protezy serca jest prędkośd narastania ciśnienia 
w części krwistej. Wartośd fizjologiczna tego parametru nie przekracza 2200mmHg/s, jednak maksymalna 
wartośd krytyczna, nie powodująca zwiększonego ryzyka uszkodzenia erytrocytów wynosi 4700mmHg/s.  
 
Niektóre z hydrodynamicznych badao eksploatacyjnych mogą byd prowadzone na prostych stanowiskach 
przepływowych. Dla pełnego odzwierciedlenia zjawisk fizycznych zachodzących we wspomaganym układzie 
krążenia wymagane jest jednak stosowanie zaawansowanych modeli hydraulicznych, wiernie oddających 
charakter impedancji naczyniowej. Takim typem modelu jest aktywny, hybrydowy model układu krążenia 
(Rys. 7), opracowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej i zakupiony przez Pracownię 
w ramach Programu Polskie Sztuczne Serce. Urządzenie cechuje się wyjątkową wartością naukową: stabilnośd 
i łatwośd zmian parametrów charakterystyczna dla modeli matematycznych została bowiem rozbudowana 
o możliwośd symulacji skomplikowanych zjawisk hydrodynamicznych, możliwych do odtworzenia tylko 
w modelu fizycznym. 
 
Hybrydowy model układu krążenia pozwala na badanie pulsacyjnych pomp krwi z napływem z przedsionka 
serca i oddawaniem krwi do aorty. Po wprowadzeniu pewnych modyfikacjach może byd również wykorzystany 
do badania pomp wirowych i zastawek serca. Nietypowym obszarem, w którym zastosowano model 
hybrydowy było wyznaczenie charakterystyk hydrodynamicznych protezy serca dla potrzeb matematycznego 
modelowania zjawisk przepływowych i automatycznej detekcji stanów nieprawidłowej pracy urządzenia. 

 

  
Rys. 7 Hybrydowy model układu krążenia 
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Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 

Zastosowanie modelu hybrydowego pozwoliło na całkowite wyeliminowanie oscylacji ciśnienia i przepływu, 
będących wynikiem istnienia efektu młota hydraulicznego (Rys. 8). Oscylacje takie są typowe dla prostych 
modeli przepływowych (np. modelu Windkessela) i stanowią istotne utrudnienie dla analizy otrzymywanych 
sygnałów. 

 
 

Rys. 8 Porównanie sposobów działania pasywnego modelu hydrodynamicznego typu Windkassela (po lewej) 
i aktywnego, hybrydowego modelu układu krążenia (po prawej) 

 
Badania mechaniczne 
Ostatnim etapem grupy badao techniczno-eksploatacyjnych są procedury badao mechanicznych. Ich 
zadaniem jest dostarczenie informacji o stanie powierzchni mających kontakt z krwią, stopniu zużycia 
elementów mechanicznych i właściwościach materiałowych membrany (w pompie wyporowej). 
 
Do oceny stanu powierzchni stosowane są głównie metody analizy mikroskopowej szerokiego pola w świetle 
widzialnym. Przykładem takiego badania jest ocena jakości krawędzi magnesu wycinanego z płyty metodą 
elektrodrążenia (Rys. 9).  
 

 
Rys. 9 Widok krawędzi cięcia płytki magnetycznej metodą elektrodrążenia 

 
Ważnym obszarem badao mechanicznych jest ocena stanu powierzchni mających kontakt z płynem za 
pomocą metody mikroskopii elektronowej (Rys. 10). Badania takie umożliwiają między innymi analizę 
odporności warstw atrombogennych na ścieranie pod wpływem poruszającej się cieczy oraz ocenę materiału 
biologicznego formującego się na badanych powierzchniach. Badania materiału biologicznego powadzone są 
wspólnie z Katedrą Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. 
 
Metody mikroskopii elektronowej stosowane są również do oceny zmęczeniowego stopnia zużycia 

powierzchni elementów konstrukcyjnych protez serca (Rys. 11). Wszelkie pęknięcia materiału lub uszkodzenia 

powierzchni stwarzają istotne ryzyko wzrostu skrzepliny.  
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Badania z zakresu inżynierii powierzchni prowadzone są między innymi z Instytutem Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. 
 

 
Nową metodą badao materiałowych prowadzonych w Pracowni Sztucznego Serca jest metoda cyfrowej 
korelacji obrazu (DIC – Digital Image Correlation). System DIC służy do analizy pola odkształceo (3D) 
i przemieszczeo w trakcie obciążania badanego materiału (Rys. 12). Unikalną zaletą tej metody badawczej jest 
możliwośd przeprowadzania analiz detali o skomplikowanych kształtach (na przykład czaszy krwistej 
pulsacyjnej protezy serca). 
 
Uzyskane w ten sposób pole odkształceo może byd wykorzystane do analizy sztywności czaszy krwistej, 
określania ryzyka wystąpienia odkształceo krytycznych a także do walidacji obliczeo materiałowych 
prowadzonych metodami elementów skooczonych. Metoda cyfrowej korelacji obrazu została również 
zastosowana do badania stopnia odkształcania membrany pulsacyjnej protezy serca. Badania metodą DIC są 
prowadzone we współpracy z firmą Elhys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12 Badanie pola odkształceo zewnętrznej powierzchni czaszy krwistej komory wspomagania serca 

POLVAD-EXT: wzór stochastyczny naniesiony na powierzchnię detalu (po lewej), rozkład odkształceo i profil 
odkształceo wzdłuż wybranej linii (po prawej) 

  

Rys. 10 Badanie powierzchni wewnętrznej próbki 
komory w skaningowym mikroskopie elektronowym. 
Widoczne dobrze usieciowane podłoże ze skupiskami 
komórek jednojądrzastych 

Rys. 11 Widok uszkodzeń powierzchni w miejscu 
wygięcia elementów ograniczający ruch dysku 
zastawki typu Medtronic Hall 
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Badania bezpieczeostwa eksploatacyjnego 
 
Badania bezpieczeostwa i kompatybilności elektromagnetycznej prowadzone są w dwóch trybach: 
konstruktorskim i certyfikacyjnym. W trybie konstruktorskim dokonywana jest wstępna ocena spełniania 
przez badane urządzenie odpowiednich wymogów normatywnych z możliwością wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych.  
Projektowane urządzenia badane są w zakresie bezpieczeostwa eksploatacyjnego (zgodnie z normą PN-EN-
60601) i kompatybilności elektromagnetycznej (normy PN‑EN‑61000, PN-EN-55011 oraz PN‑EN-55022). 
Badania prowadzone są w laboratoriach akredytowanych, posiadających duże doświadczenie w testowaniu 
aparatury medycznej (ITAM Lab, ITAM EMC, EMAG). 
 

Badania in-vitro biomateriałów i protez serca 

Elementy konstrukcyjne protez serca muszą byd wytwarzane są z materiałów biozgodnych, odpornych na 
działanie agresywnego środowiska panujące wewnątrz organizmu. Odpowiednie akty normatywne ściśle 
definiują wymagania stawiane biomateriałom. Im dłużej biomateriał będzie pozostawał w kontakcie 
z tkankami organizmu ludzkiego, tym wymagania są bardziej restrykcyjne, co definiuje m.in. norma PN EN ISO 
10993. Szczególną uwagę w planowanych badaniach należy zwrócid na zjawiska hemo i trombozgodności 
biomateriałów, zarówno w badaniach in-vitro jak i in-vivo. Pracownia Sztucznego Serca, dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu, opracowała własny protokół badao biomateriałów mających zastosowanie w budowie protez 
serca oraz samych protez. 
 

Badania in-vitro biomateriałów 
 
Badania in-vitro biozgodności materiałów konstrukcyjnych protez serca przeprowadzane są głównie na 
próbkach reprezentatywnych, poddawanych tym samym procesom technologicznym co gotowy wyrób 
medyczny. Badania in-vitro mają na celu wyselekcjonowad materiały o najlepszych właściwościach 
biozgodnych, m. in. w testach hemolizy, cytotoksyczności, biodegradacji oraz adhezji płytek krwi. Test 
hemolizy definiuje reakcję erytrocytów na bezpośredni kontakt z badanym materiałem. Ocenia się wpływ 
biomateriału na opornośd osmotyczną krwinek czerwonych oraz ilośd wolnej hemoglobiny uwolnionej do 
osocza krwi konserwowanej CPDA-1 (Citrat-Phosphate-Dextrose-Adenine-Cytrynian-Fosforan-Dekstrany-
Adenina), jako wyznacznika poziomu hemolizy krwi wywołanej przez bezpośredni kontakt biomateriału 
z krwią. Badanie prowadzi się na specjalnym stanowisku mikrokrążenia, odzwierciedlającym warunki zbliżone 
do fizjologicznych. Zanurzone w krwi próbki biomateriału umieszcza się na rolkach mieszadła 
hematologicznego (Rys. 13), co pozwala na odzwierciedlenie warunków hydrodynamicznych występujących 
podczas przepływu laminarnego. Badanie wykonuje się dla 4 układów badawczych: próby ślepej (krew nie 
poddawana warunkom eksperymentu), kontroli ujemnej (krew poddana warunkom eksperymentu), grupy 
referencyjnej (krew inkubowana z materiałem referencyjnym) i badanej (krew inkubowana z materiałem 
badanym). Krew kontaktowaną z badanymi próbkami i materiałem referencyjnym inkubuje się w cieplarce 
w temp. 37oC do 24h. Po okresie inkubacji wyznacza się spektrofotometrycznie poziom wolnej hemoglobiny 
oraz w szeregu rozcieoczeo NaCl opornośd osmotyczną erytrocytów. Biomateriały działające traumatyzująco 
na krwinki czerwone są dyskwalifikowane z dalszych badao biologicznych. 
 
Materiały implantowane nie mogą byd toksyczne dla organizmu pacjenta. Często jednak wiele polimerów 
ulega dezintegracji na drodze wymywania z jego powierzchni cząsteczek, które mogą byd toksyczne dla 
otaczających tkanek. Celem zdefiniowania w/w procesów dla polimerów konstrukcyjnych protez serca ocenia 
się cytotoksycznośd (we współpracy z Pracownią Bioinżynierii, FRK) oraz biodegradację hydrolityczną 
i enzymatyczną biomateriałów. Ocenę oddziaływania toksycznego badanych materiałów (Rys. 14) wykonuje 
się metodą bezpośredniego kontaktu próbek z komórkami fibroblastów mysich, hodowanych w medium 199 
z dodatkiem 10% surowicy bydlęcej. Ocena żywotności i morfologii komórek fibroblastów następuje po 48 h 
inkubacji medium hodowlanego z próbką badaną.  
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Komórki fibroblastów barwione jodkiem propidyny ocenia się w mikroskopie fluorescencyjnym. Do dalszych 
badao kwalifikowane są biomateriały nie wywołujące znacznej nekrozy fibroblastów. 

 
Rys. 13 Stanowisko do badao hemolizy krwi: mieszadło rolkowe hematologiczne we wnętrzu komory cieplarki 

 

 
Rys. 14 Rezultat badania cytotoksyczności: obrazy żywych i nekrotycznych fibroblastów w hodowlach 
z biomateriałem biozgodnym (po lewej) i cytotoksycznym (po prawej) (barwienie jodkiem propidyny) 

 
Badania biodegradacji polimerów konstrukcyjnych mają na celu określenie stopnia zmian strukturalnych oraz 
chemicznych badanych materiałów, wywołanych w nich poprzez oddziaływanie środowiska, w którym pracują. 
Analizy prowadzone są na reprezentatywnych krążkach o średnicy 40mm. Środowiskiem badawczym jest płyn 
symulujący płyny ustrojowe pacjenta SBF (Simulated Body Fluid). SBF to acellularny sztuczny płyn fizjologiczny 
o składzie jonowym zbliżonym do ludzkiego osocza, wykorzystywany często do badao bioreaktywności wielu 
materiałów w warunkach in-vitro. Próbki przed rozpoczęciem i po zakooczeniu badania są ważone celem 
określenia zmiany masy po inkubacji w SBF. Krążki umieszczane są w osobnych pojemnikach polistyrenowych 
a następnie zalewane płynem SBF. Stosunek masy badanej próbki do objętości roztworu SBF podlega 
monitorowaniu. Inkubację prowadzi się przez 30 dni, w temperaturze 37oC. Próbki poddawane są wytrząsaniu 
z prędkością 135obr/min. Próbki kontrolne oraz badane poddawane są oględzinom makro i mikroskopowym. 
Znaczący ubytek lub przyrost masy próbki, nieprawidłowości w strukturze powierzchni dyskwalifikują 
biomateriały z dalszej oceny biologicznej. 
 
Dla materiałów kontaktujących się z krwią istotnym jest, by ich powierzchnia nie generowała procesów 
adhezji i aktywacji płytek krwi. Aktywacja płytek powoduje zarówno uruchomienie kaskady wykrzepiania jak 
i pobudzenie układu dopełniacza, co sprzyja tworzeniu agregatów płytkowych i płytkowo-leukocytarnych 
o charakterze zatorowym. Kluczowym zatem jest wykonanie testu, który to pozwala na odtworzenie sił 
ścinających oddziałujących na elementy morfotyczne krwi podczas ich przepływu przez naczynie krwionośne.  
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Do oceny trombogenności powierzchni materiałów konstrukcyjnych protez serca używa się analizatora Impact

-R. Test ocenia funkcję trombocytów w warunkach zbliżonych do fizjologicznych, w świeżej pełnej krwi 

cytrynianowej, przepływającej nad powierzchnią celki polistyrenowej. Podczas testu zjawiska generowane 

przez ruch obrotowy stożka nad celką odpowiadają laminarnemu przepływowi krwi tętniczej. Płytki krwi 

w wyniku oddziaływania sił ścinających ulegają aktywacji, a następnie adhezji i agregacji. Badany biomateriał 

w postaci krążka umieszczany jest na dnie celki, a następnie kontaktowany jest z krwią w warunkach działania 

naprężeo ścinających (Rys. 15). Po zakooczonym teście, celem oznaczenia liczby i rodzajów powstających 

agregatów krążki oraz krew znad krążka są znakowane swoistymi przeciwciałami monoklonalnymi 

z odpowiednimi znacznikami fluoroscencyjnymi. Detekcji sygnału odpowiedniego znacznika fluoroscencyjnego 

dla krążka dokonuje się w mikroskopie fluoroscencyjnym a dla krwi w cytometrze przepływowym. 

 

 
Rys. 15 Elementy składowe aparatu Impact-R: a) celka polistyrenowa, b) badany biomateriał, c) stożek, d) 

dzwon (nakładka, która wraz z stożkiem generuje laminarny przepływ krwi nad celką) 
 
 

Badania in-vitro protez serca 
 
Ocenie poddawana jest również cała proteza serca w teście ostrej trombogenności w sztucznym układzie 

krwionośnym napędzanym testowaną pompą wspomagania serca. Sztuczny układ krwionośny stanowiący 

środowisko badawcze ma na celu zasymulowanie zjawisk trombogenności na wewnętrznej powierzchni 

polimerów konstrukcyjnych w warunkach in‑vitro. Układ badawczy (Rys. 16) składa się z rezerwuaru krwi 

połączonego za pomocą drenów i konektorów z badaną protezą. W układzie znajdują się czujniki monitorujące 

przepływ, ciśnienie i temperaturę krążącej krwi. Antykoagulowana heparyną krew pochodzenia zwierzęcego 

(wieprzowa lub wołowa) krąży w układzie z prędkością 5L/min, ciśnieniem 100mmHg oraz stałą temperaturą 

37oC. W wyniku wstępnej heparynizacji krwi podczas pobrania, ACT (Activated Coagulation Time) wzrasta do 

poziomu trzykrotnie większego niż wartości fizjologiczne zarejestrowane u zwierzęcia przed pobraniem. 

W czasie trwania eksperymentu stężenie heparyny maleje, powodując obniżenie wartości ACT. Krążenie krwi 

w układzie jest zatrzymywane gdy wartości ACT spadnie do 1,5x wartości fizjologicznej zwierzęcia. W trakcie 

eksperymentu z układu pobierane są próbki krwi w celu oznaczenia ACT, hemolizy, hematokrytu oraz liczby 

płytek krwi. 

 

Po zakooczeniu badania elementy konstrukcyjne testowanej pompy są poddawane badaniom 

makroskopowym na obecnośd materiału biologicznego, całośd jest dokumentowana fotograficznie (Rys. 17). 

Wyniki testu pozwalają na wstępną ocenę trombogenności powierzchni wewnętrznej polimerów 

konstrukcyjnych oraz na określenie stopnia oddziaływania protezy serca na płytki krwi i erytrocyty. 

Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 
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Rys. 16 Stanowisko pozaustrojowego krążenia krwi przeznaczone do badao ostrej trombogenności 

 

 
Rys. 17 Wyniki badania protez serca metodą ostrej trombogenności: widoczna masywna skrzeplina w okolicy 

sprzęgła magnetycznego referencyjnej pompy wirowej typu Medtronic BP-80 (po lewej) oraz drobna skrzeplina 
w okolicy pierścienia membrany w pulsacyjnej pompie typu POLVAD (po prawej) 

 
Doświadczalne badania biomateriałów i protez serca na zwierzętach 

W ramach programu „Polskie Sztuczne serca” prowadzony jest szereg badao in-vivo finalnych prototypów 
protez serca oraz reprezentatywnych próbek materiałów konstrukcyjnych. Badania doświadczalne na małych 
i dużych zwierzętach stanowią ostateczny etap weryfikacji biozgodności finalnego prototypu pompy 
wspomagania serca przed jego wprowadzeniem do testów klinicznych. 
 

Badania in-vivo na małych zwierzętach 
 
Na małych ssakach wykonywane są przede wszystkim badania materiałów dedykowanych konstrukcji protez 
serca. Modelem zwierzęcym powszechnie wykorzystywanym w badaniach biozgodności biomateriałów 
i zmodyfikowanych materiałów biologicznych są króliki. Do badao wykorzystywane są reprezentatywne próbki 
materiałów konstrukcyjnych protez serca, przygotowane w sposób odzwierciedlający warunki wytwarzania 
i przetwarzania gotowych protez. 
 
Badania działania drażniącego na skórę przeprowadza się w przypadku materiałów, które będą miały 

długoterminowy kontakt z tkanką, takich jak materiał dedykowany konstrukcji pozaustrojowych pulsacyjnych 

pomp wspomagania serca. W pierwszym etapie doświadczenia zwierzęta podawane są jednokrotnej 

ekspozycji na badany materiał. Doświadczenie polega na kontaktowaniu próbek materiałów lub wyciągu 

z badanego materiału ze skórą na grzbiecie zwierzęcia przez okres 4 godzin. Następnie zwierzęta podlegają 

obserwacji: wszelkie zmiany skórne jak rumieo i obrzęk są dokumentowane. Po pozytywnym przejściu tego 

etapu zwierzęta poddawane są ekspozycji wielokrotnej. Materiał jest nakładany na skórę zwierząt na 

4 godzinny dziennie, maksymalnie do 21 dni.  

  

Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 
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Po zakooczeniu ekspozycji wielokrotnej sprawdzany jest stan skóry zwierzęcia pod kątem występowania 
obrzęku lub rumienia. Ostatecznym wynikiem badania jest wskaźnik pierwotnego i skumulowanego 
podrażnienia, obliczany na podstawie intensywności zaobserwowanych zmian skórnych. 
 
Kolejnym badaniem przeprowadzanym na małych zwierzętach jest ocena miejscowej reakcji śródskórnej. 
Z badanego materiału przygotowywany są dwa wyciągi w rozpuszczalniku polarnym i niepolarnym. 
Zwierzętom na grzbiecie usuwana jest sierśd a następnie wzdłuż grzbietu po lewej i po prawej stronie 
wstrzykiwany jest wyciąg z badanego materiału w rozpuszczalniku polarnym, rozpuszczalnik polarny, wyciąg 
z badanego materiału w rozpuszczalniku niepolarnym oraz rozpuszczalnik niepolarny. Po zakooczeniu iniekcji 
zwierzęta poddawane są obserwacji, stan skóry jest dokumentowany po iniekcji oraz po 24h, 48h i 72h. 
 
Następnym etapem badao in-vivo jest ocena ostrej reakcji zapalnej po implantacji badanego materiału (Rys. 
18). Doświadczenie polega wszczepieniu w mięsieo grzbietowy implantu przygotowanego z badanego 
materiału oraz obserwacji zwierząt. Po zakooczeniu okresu obserwacji zwierzęta poddawane są 
w humanitarny sposób eutanazji. Pozyskuje się mięsieo wraz z implantem, próbki krwi do oznaczeo 
hematologicznych i biochemicznych oraz wycinki narządów do badao histopatologicznych.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 18 Badania ostrej reakcji zapalnej po implantacji, rana operacyjna 7 dni (po lewej) i 14 dni (po prawej) po 
zabiegu. 

 
Zastosowanie modelu zwierzęcego umożliwia pełne prześledzenie charakteru oraz rozległości procesu 
zapalnego po wszczepieniu, zmian morfologicznych w obrębie tkanki implantowanej oraz w tkankach 
sąsiadujących z implantem, których analiza w układzie in-vitro jest nieosiągalna. Badania toksyczności 
układowej ostrej i podostrej pozwalają na ocenę potencjalnego niepożądanego efektu związanego ze 
stosowaniem protez serca. Podczas gdy ostra toksycznośd układowa zajmuje się oceną niepożądanych 
efektów w następstwie pojedynczej ekspozycji, to powtarzana lub ciągła ekspozycja jest bardziej bliska 
narażeniu człowieka na badane materiały. Efekty uogólnione, jak również narządowe lub układowe mogą 
wynikad z absorpcji, dystrybucji i metabolizmu substancji wymywanych. W tym celu zwierzętom zostaje 
zaimplantowany materiał do jamy otrzewnej lub podany dożylnie wyciąg z badanych próbek. W trakcie 
obserwacji zapisywane są zmiany masy ciała oraz zmiany pobierania pokarmów, gdyż mogą one byd 
przypisane wpływowi danego materiału oraz wykonane są badania hematologiczne i biochemiczne krwi. Po 
zakooczeniu obserwacji zwierzęta poddawane są eutanazji. Wykonywana jest autopsja oraz pobierane są  
próbki narządów wewnętrznych do analizy histopatologicznej i immunohistochemicznej. W wstępnej fazie 
badao toksyczności układowej oceniana jest toksycznośd ostra po jednorazowej ekspozycji na badany 
materiał. Natomiast w drugiej fazie w badaniach toksyczności podostrej materiał jest implantowany do jamy 
brzusznej zwierząt na okres do 28 dni. 

Badania Protez Serca Powstających w Programie „Polskie Sztuczne Serce” 
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Badania in-vivo na dużych zwierzętach 
 
Ostateczna weryfikacja bezpieczeostwa stosowania protez serca oraz przebiegu procesu mechanicznego 
wspomagania serca przeprowadzana jest w badaniach doświadczalnych na dużych ssakach. Celem 
doświadczeo jest ocena przedkliniczna poprawności funkcjonowania prototypu protezy serca w tym 
sprawdzenie, czy system w sposób poprawny, bezpieczny i zgodny z założonymi własnościami funkcjonalnymi 
realizuje proces mechanicznego wspomagania mięśnia sercowego. Doświadczenia na dużych zwierzętach są 
jedyną metodą sprawdzenia poprawności działania protezy serca we współpracy z żywym organizmem 
i aktywnym układem krzepnięcia. Jedynie takie warunki pozwalają na poprawne określenie czy proteza 
właściwie i bezpiecznie funkcjonuje w rzeczywistych warunkach swojej pracy. Ze względu na analogie 
anatomiczne serca i fizjologii krwi w eksperymentach stosowane są świnie. Eksperymenty polegają na 
wszczepieniu zwierzętom prototypu badanej pompy wspomagania serca oraz objęciu ich obserwacją, 
w trakcie której jest prowadzony monitoring pracy pompy oraz stanu fizjologicznego zwierzęcia. Po okresie 
obserwacji, pompy wspomagania serca zostają usunięte i poddane badaniom a zwierzęta zostają poddane 
humanitarnej eutanazji. W trakcie doświadczenia monitorowane są parametry hematologiczne (morfologia, 
rozmaz, stężenie wolnej hemoglobiny), koagulologiczne (ACT, APTT, PT), biochemiczne (AspAT, AlAT, 
bilirubina, kreatynina) oceniana jest również aktywności płytek krwi (szybkośd agregacji, aktywnośd agregacji, 
intensywnośd adhezji powierzchniowej) oraz poziom cytokin prozapalnych. Przez cały przebieg doświadczenia 
monitorowane są parametry hemodynamiczne zwierzęcia: ciśnienia krwi, rzut minutowy pompy krwi, poziom 
przepływu krwi w aorcie poniżej podłączenia wylotu z pompy wspomagania serca, mierzony wszczepialną 
sondą ultradźwiękową. Równocześnie rejestrowane są wartości sygnałów sterujących protezą oraz wielkości 
mierzone przez czujniki pomiarowe sygnałów biologicznych (ciśnienia i przepływ krwi) wmontowanych 
w prototypie protezy.  
Zgromadzone dane pozwalają na ocenę przebiegu procesu mechanicznego wspomagania serca i jego wpływu 
na funkcje tkanek i narządów. Po zakooczeniu badao, gruntownej analizie technicznej podlega pompa krwi 
oraz urządzenia napędzające i pomiarowe. 
 

Podsumowanie 

Przedstawiony panel badao technicznych i biologicznych nie wyczerpuje złożonej problematyki oceny 
bezpieczeostwa stosowania i sposobu pracy protezy serca. Podstawowe wymagania biozgodności stawiane 
wyrobom medycznym, przed ich dopuszczeniem do stosowania klinicznego, regulowane są przez odpowiednie 
akty normatywne. Wymagania norm w zakresie oceny biomateriałów konstrukcyjnych protez serca, 
zróżnicowane są w zależności od przeznaczenia i rodzaju kontaktu z tkankami organizmu pacjenta. 
Najostrzejsze kryteria dotyczą wyrobów implantacyjnych, przeznaczonych do przedłużonego kontaktu 
z pacjentem. Precyzują one sposób wykonania badao przesiewowych in-vitro, m.in. ocenę hemolizy, 
cytotoksyczności, hemozgodności, biodegradacji. Dla potwierdzenia prognozowanych reakcji z komórkami 
i narządami wymagane jest wykonanie badao implantacyjnych na zwierzętach. W wielu wypadkach 
(szczególnie badao hydrodynamicznych) nie istnieją jednak akty normatywne i wypracowane wcześniej 
standardy badawcze, uściślające wymogi stawiane urządzeniom wspomagania serca. Wybrane modele 
badawcze powinny symulowad warunki jakie wystąpią podczas stosowania klinicznego danego typu protezy 
serca. Z tego powodu w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii są opracowywane 
i stosowane oryginalne procedury badao protez serca. Metody i procedury badawcze są stale modyfikowane 
i rozwijane pod kątem możliwie pełnej i całościowej oceny bezpieczeostwa technicznego i biologicznego 
projektowanych urządzeo. 
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Mój Nowy „Silnik” 

Wojtek Banach ma 25 lat. Jest pierwszym pacjentem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który 
z wszczepioną komorą serca przeżył ponad rok – dokładnie 403 doby, jak skrupulatnie wyliczył. Pozwoliło mu 
to doczekad – w dobrej formie – przeszczepu serca. Niedawno minęła pierwsza rocznica tej operacji; przez ten 
rok własnoręcznie wyremontował dom, znalazł ciekawy kierunek studiów i przygotowuje się do ich podjęcia. 

Ostro jeździ jeepem, chod już nie w rajdach terenowych, jak przed przeszczepem. O swoim „rekordzie” 
w długości czasu przeżytego na komorach mówi z humorem: Oby nikt go nigdy nie pobił.  

 
 

Jak to się stało, że zachorowałeś na serce? 
 
Właściwie nie wiadomo. Najprawdopodobniej było to zapalenie mięśnia sercowego, które wywiązało się jako 
powikłanie po jakiejś grypie czy przeziębieniu i objawiło z opóźnieniem, bo bezpośrednio przed trafieniem do 
szpitala nie byłem chory. Był to, pamiętam, styczeo, początek roku. Miałem wtedy 23 lata, pracowałem jako 
mechanik, a jednocześnie studiowałem marketing i zarządzanie. Nagle zacząłem byd słaby, zauważyłem, że 
szybko się męczę. Poszedłem na zwolnienie, przesiedziałem tydzieo w domu, ale nic się nie poprawiło. Po 
powrocie do pracy byłem już bardzo słaby. Jednocześnie bolało mnie w prawym boku, więc myślałem, że to 
może wyrostek. Zgłosiłem się do szpitala w Limanowej, gdzie mieszkam. Zrobiono mi podstawowe badania, 
ale niczego niepokojącego nie wykazały. Już miałem wracad do domu, gdy nagle zacząłem wymiotowad. 
Zostawili mnie więc w szpitalu na obserwacji i podali przeciwbólowo pyralginę, mimo iż moja mama 
uprzedzała na izbie przyjęd, że jestem na nią uczulony. Po niej straciłem przytomnośd; gdy się ocknąłem, ktoś 
robił mi już echo serca. Wylądowałem na kardiologii, gdzie spędziłem półtora tygodnia. Nie było jednak 
poprawy, więc odesłano mnie do szpitala do Krakowa. Tam nastąpiły dalsze badania i biopsja, po której 
dostałem zatoru płucnego i długo dochodziłem do siebie. Lekarze wciąż nie byli pewni, co mi jest. Leczyli mnie 
na niewydolnośd serca, ale bez efektów. W koocu moi rodzice znaleźli możliwośd umieszczenia mnie w Śląskim 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Trafiłem tu w bardzo już złym stanie. Wtedy tego nie wiedziałem, ale 
później, już po wszczepieniu komory, lekarz powiedział mi, że moje serce wytrzymałoby jeszcze może ze dwa 
tygodnie; było już bardzo niewydolne, już się zatrzymywało.  
 

Od razu po przewiezieniu do Zabrza wszczepiono Ci komorę? 
 
Po około dwóch tygodniach. Od początku była mowa o przeszczepie, gdyby wtedy znalazło się serce, byłby od 
razu. Ale trzeba było czekad, więc dostałem wsparcie w postaci komory. Wszczepiono mi ją 26 maja 2009 
roku; przeżyłem z nią do 3 lipca następnego roku, najdłużej z dotychczasowych pacjentów wspomaganych 
komorami.  
 

Jak wspominasz ten okres? 
 
O dziwo, nie wspominam go źle. Przede wszystkim, dośd szybko dużo lepiej się poczułem, co już nastroiło 
mnie pozytywnie. W chwili wszczepiania komory byłem bardzo słaby, wychudzony, żółty, bo wątroba już nie 
pracowała, niewydolny kompletnie. Na komorach się zregenerowałem, wróciłem do swojej normalnej wagi, 
mogłem normalnie oddychad – to był duży postęp. Myślę, że gdybym od razu w styczniu trafił do Zabrza, bez 
tułania się przez cztery miesiące po innych szpitalach, komora pozwoliłaby mojemu sercu się zregenerowad 
i uniknąłbym przeszczepu. Zresztą na początku podobno była nawet taka szansa, bo mój stan zdecydowanie 
się poprawił. Jednak po trzech miesiącach było już jasne, że muszę trafid na listę do przeszczepu. 
Zaakceptowałem to; miałem poczucie, że jestem w dobrych rękach, że moi lekarze wiedzą co robią i że 
wszystko dobrze się skooczy. Ja mam zresztą taki charakter, że zawsze myślę pozytywnie, we wszystkim, co 
w życiu robię. Dlaczego coś ma się nie udad akurat mnie? Skoro inni ludzie robią różne rzeczy, dlaczego ja nie 
miałbym tego zrobid?  
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Mój Nowy „Silnik” 

Pozytywne nastawienie na pewno pomaga w leczeniu. Jednak rok w szpitalu, z podłączeniem do komory, to 
niewyobrażalnie długi czas. Nie przeżywałeś załamao, okresów depresji? 
 
Może to dziwne, ale nie. W szpitalu była tak fajna atmosfera, że momentami czułem się jak w domu. Lekarze 
byli niesamowici, pielęgniarki bardzo opiekuocze. Poznałem fajnych ludzi, zaprzyjaźniłem się z Patrykiem, 
który też był na komorach. Traktowałem to jak nowe doświadczenie; nie zadawałem sobie tych wszystkich 
pytao „dlaczego akurat ja?” itp. Raczej rozglądałem się, czym by się zająd, bo jestem z natury bardzo aktywną 
osobą, nie potrafię siedzied bezczynnie. Patryk sklejał modele, więc ja też zacząłem. To jest niezwykle 
precyzyjne zajęcie, całkowicie pochłaniające uwagę, bardzo dobre na wypełnienie czasu, gdy nie można za 
bardzo chodzid. Myślałem sobie tak: jak skooczę ten model, to będzie przeszczep. Ale nie było, więc 
zaczynałem kleid następny. I znów następny… W sumie skleiłem trzy duże modele; dwa zabrałem później do 
domu, a jeden podarowałem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – stoi w Pracowni Sztucznego Serca. Ale tak 
naprawdę miałem wtedy w głowie tylko jedną myśl: żeby sobie zrobid taki jeden silnik, który miałem 
w planach jeszcze w domu. Żeby wejśd do garażu i zrobid ten silnik. Samochody i silniki to moja pasja, już jako 
10-latek mnóstwo czasu spędzałem w warsztacie sąsiada; to mnie fascynowało. Później nie tylko pracowałem 
z silnikami, ale też prowadziłem duże ciężarówki, jeździłem nawet w transporcie międzynarodowym. 
W szpitalu żartowałem, że gdyby wstawid mnie z tą komorą do garażu, to mogę sobie czekad nawet rok…  
 
Co jest najtrudniejsze w życiu na komorach? 
 
Dla mnie najgorsze było to, że trzeba spad na plecach, przynajmniej na początku, zanim nie zagoi się rana. Ale 
później też trzeba wypracowad sobie technikę ostrożnego spania, żeby nie wyrwad kaniul, bo każde 
szarpniecie powoduje odświeżenie rany. W ogóle trzeba nauczyd się z tym wszystkim poruszad, wstawad, 
chodzid itp., żeby nie naruszyd miejsca przejścia kaniul przez skórę – to jest dośd kłopotliwe. Natomiast 
w ogóle nie dokuczał mi hałas jednostki zasilającej. Pacjenci często się skarżą, że im to przeszkadza, mnie nie 
przeszkadzało. Podchodziłem do tego tak, że to jest dla mojego dobra i tak musi byd, a poza tym miałem 
techniczne podejście mechanika – patrzyłem na to jak na maszynę, a to normalne, że maszyny hałasują 
(śmiech).  
 
Czy nie dopadały Cię czasem myśli, co będzie, jeśli nie znajdzie się dla Ciebie serce? Nie można przecież 
wiecznie żyd na komorach… 
 
Zupełnie tak nie myślałem. Może czasem, ale nie martwiłem się tym. Wiadomo, że kiedyś i tak trzeba odejśd, 
więc po prostu cieszyłem się z każdego dnia na komorze. Miałem świadomośd, że coś może pójśd nie tak, 
zawsze przecież może, ale wierzyłem w swoje szczęście. W koocu przeżyłem też na komorach udar krwotoczny 
– jakaś mikroskrzeplina prawdopodobnie go wywołała – i też wyszedłem z niego praktycznie bez szwanku, 
chod przez kilka dni nie mówiłem i nie mogłem ruszad ręką. Zresztą komora daje takie trochę poczucie 
bezpieczeostwa, bo wiadomo, to jest urządzenie mechaniczne, ma zasilanie i musi chodzid, nie ma innej opcji. 
A z przeszczepionym sercem to nie wiadomo – nie ma wspomagania z zewnątrz, no, może byd różnie… Takie 
myśli miałem, owszem. Ale gdy już się obudziłem po przeszczepie to o nich zupełnie zapomniałem. Pamiętam, 
że byłem bardzo zadowolony po wybudzeniu – leżałem sobie, nic mnie nie bolało, było cicho, fajnie. Gdy 
szedłem na przeszczep to się naprawdę cieszyłem, bo pod koniec na komorze już mnie zaczęło to miejsce 
wszczepienia boled. Przez ten czas miałem w sumie 16 komór, doktor przy wymianie już zaczynał się martwid 
o miejsce łączenia z kaniulami, żeby wytrzymało, bo to było naprawdę długo, nie było dotąd doświadczenia 
z nikim wspomaganym tyle miesięcy.  
 
Miałeś jakieś dominujące odczucie zaraz po przeszczepie? 
 
Chyba swobody. Że mogę normalnie chodzid, bez podpięcia do jednostki. To było naprawdę dziwnie, po tym 
roku z kaniulami i kablami.  
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Niedawno minął rok od przeszczepu. Jak Ci się żyje z nowym sercem? 
 
Prawie tak samo dobrze jak było z własnym zdrowym. Nie mam żadnych problemów z oddychaniem, 
wydolnośd mam porównywalną, chod oczywiście muszę unikad ekstremalnego wysiłku. Na szczęście wysiłek 
fizyczny jako taki po przeszczepie jest wskazany, bo serce musi pracowad, więc mogę jeździd na rowerze, 
chodzid ile chcę, właściwie normalnie żyd, co dla mnie, jako niezmiernie aktywnej osoby, jest ważne. A jeśli 
chodzi o akceptację przeszczepu, jest wręcz idealnie. Nie miałem dotąd żadnych oznak odrzutu, wszystkie 
kontrole w Zabrzu wychodzą bardzo dobrze. Ten rok po operacji poświęciłem na remont domu; nie bałem się, 
spokojnie sobie wszystko robiłem, powróciłem też do grzebania w samochodach, chod na razie tylko 
własnych. Przewartościowałem też parę rzeczy, na przykład porzuciłem studiowanie zarządzania, teraz 
wybieram się na studia z zakresu silników samochodowych – tego, co mnie naprawdę zawsze interesowało.  
 
Wiesz coś o dawcy serca? 
 
Wiem tyle, że był to chłopak i że był młodszy ode mnie. Generalnie jest zasada, że nie podaje się tożsamości 
dawcy. Ja mógłbym ją znad, nie miałbym z tym problemu, ale wiem, że niektórzy pacjenci wolą nie wiedzied. 
 
A co z psychologiczną akceptacją cudzego organu? 
 
Bez problemu; teraz już traktuję go jak moje własne serce. Oczywiście, mam świadomośd, że ja żyję, bo ktoś 
inny musiał odejśd. Ale on i tak odszedł. Gdy myślę o przeszczepionym sercu, nie mam poczucia, że jest to coś 
obcego, zintegrowałem się z nim psychicznie. To jest moje serce i nie oddam go nikomu (śmiech). 
 
Czyli zrobiłeś sobie ten silnik. 
 
I to jaki! 
 
rozmawiała Ewa Dereo  

 

Wojciech Banach 
w trakcie wizyty 

w Fundacji  
Rozwoju Kardiochirurgii 

w Zabrzu; 
rok po przeszczepie serca 
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Firma Wadim Plast – Rozwój w Kierunku Wyrobów Medycznych. 

Technologia wtryskiwania jest metodą przetwórstwa tworzyw znaną od kilkudziesięciu lat, tak więc 
w porównaniu z innymi metodami wytwarzania np. obróbek metali jej historia jest relatywnie krótka. Ze 
względu na ogromne możliwości tej technologii wtryskiwanie jest dzisiaj powszechnie stosowane. Do zalet tej 
metody wytwarzania możemy zaliczyd: szeroką i silnie rozwijającą się gamę materiałów, z których można 
produkowad wyroby, wysoką powtarzalnośd procesu, możliwośd produkowania dużych serii wyrobów, 
możliwośd formowania wyrobów o bardzo złożonych kształtach oraz relatywnie niską cenę wyrobu 
koocowego – tzw. wypraski. 

    

  

 
Forma wtryskowa jest jednym z najważniejszych elementów 
całego procesu, ponieważ to właśnie forma i jej prawidłowa 
konstrukcja ma największy wpływ na kształt wyrobu 
koocowego, jego dokładnośd wymiarową, wydajnośd 
produkcji i opłacalnośd inwestycji. 

Podczas wypełniania gniazda formującego w jego wnętrzu 
zachodzi wiele zjawisk fizyko-chemicznych mających wpływ 
na wygląd i własności wyrobu koocowego. Po wychłodzeniu 
do odpowiedniej temperatury wyrób zostaje usunięty 
z formy a cały cykl zacznie się od nowa.  

Dla typowego procesu wtryskiwania koszty inwestycyjne 
związane z zakupem wtryskarki, odpowiedniego 
oprzyrządowania oraz formy wtryskowej są bardzo wysokie, 
ale w zamian otrzymujemy linię produkcyjną umożliwiającą 
produkcję milionów sztuk wyrobów w skali roku. Powyższy 
opis ma za zadanie skrótowo przedstawid przebieg 
technologii wtryskiwania, która w nieco zmienionej postaci 
wykorzystywana jest do produkcji komór wspomagania 
serca. 

Proces ten ma charakter cykliczny i polega na 
dostarczeniu odpowiednio przygotowanego materiału 
– w postaci granulatu – do cylindra wtryskarki. 
W cylindrze materiał jest podgrzewany, w wyniku 
czego zmienia swój stan skupienia z ciała stałego 
w ciecz. Znajdujący się w cylindrze ślimak odpowiada 
za transportowanie materiału na czoło cylindra oraz za 
odpowiednie jego uplastycznienie i homogenizację. 
W przeciwieostwie do technologii wytłaczania gdzie 
ślimak tylko obraca się wokół własnej osi, w procesie 
wtryskiwania ślimak dodatkowo wykonuje ruchy 
posuwisto zwrotne, co umożliwia zgromadzenie 
odpowiedniej porcji materiału na jego czole. Gdy 
dawka materiału zostanie zgromadzona następuje 
kolejna faza – wypełniania gniazda formującego. 

Przykładowa konstrukcja formy wtryskowej 

Bardzo istotnym aspektem wytwarzania komór wspomagających pracę serca jest bliska współpraca pomiędzy 

środowiskiem medycznym, naukowym i przemysłowym. Wynikiem takiej współpracy powinien byd wyrób, 

który posiada odpowiednią funkcjonalnośd, a zarazem umożliwia wykonanie go przy wykorzystaniu założonej 

technologii. W projekcie „Polskie Sztuczne Serce” rolę koordynatora i jednostki odpowiedzialnej za  rozwój 

całego 

Zenon Narojek, Paweł Jurkowski 

Przykładowa linia do produkcji wtryskowej 
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Całego projektu pełni Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Projekt Polskie Sztuczne Serce łączy w sobie 
wiele zagadnieo interdyscyplinarnych i bez stworzenia odpowiedniego zespołu specjalistów pogodzenie 
oczekiwao chirurga z możliwościami inżyniera było by wręcz nie możliwe. Dzięki bliskiej współpracy z Fundacją 
projekt przebiega wzorowo a współpraca środowiska medycznego, naukowego i przemysłowego umożliwia 
uzyskanie optymalnego wyrobu. 

W programie „Polskie Sztuczne Serce” większośd elementów wchodzących w skład komory wspomagania 
pracy serca produkowana jest właśnie metodą wtryskiwania. Technologia ta została wytypowana ze względu 
na: 

 Możliwośd wykorzystania istniejących już materiałów biozgodnych posiadających odpowiednie cechy 
fizyczne 

 Możliwośd formowania wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach w tym wyrobów o złożonych 
geometrycznie powierzchniach 

 Wysoką powtarzalnośd procesu 
 Możliwośd uzyskiwania idealnie gładkich powierzchni i wysokiej transparentności wyrobów koocowych 
 Zminimalizowanie dodatkowych obróbek potrzebnych do uzyskania wyrobu koocowego 
 Relatywnie niską cenę wyrobu koocowego (w porównaniu z innymi metodami) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na małe z punktu widzenia procesu wtryskiwania – serie produkcyjne sięgające zaledwie 
kilkudziesięciu sztuk w skali roku oraz koniecznośd stosowania bardzo nietypowego i trudnego 
w przetwórstwie materiału przy produkcji komór wspomagania serca, przetwórca zmuszony jest do 
niekonwencjonalnego podejścia znacząco różniącego się od tego spotykanego na co dzieo w warunkach 
przemysłowych. Do podstawowych problemów związanych z wytwarzaniem komór wspomagania serca 
w ramach programu „Polskie Sztuczne Serce” możemy zaliczyd: 

 Koniecznośd przetwórstwa bardzo nietypowych i trudnych materiałów 
 Brak literaturowych opracowao związanych z przetwórstwem tych materiałów 
 Koniecznośd samodzielnego badania zależności pomiędzy parametrami procesu a własnościami wyrobu 

koocowego 
 Małe partie materiału przeznaczone na próby i rozruch linii technologicznej 
 Wysokie wymagania jakościowe dotyczące wyrobu koocowego 

 Koniecznośd zachowania sterylności podczas procesu produkcyjnego 

 Wykorzystanie form wtryskowych o bardzo skomplikowanych kształtach powierzchni formujących przy 

ograniczonych możliwościach tworzenia podziałów konstrukcyjnych (wszystkie powierzchnie 

wewnętrzne muszą byd idealnie gładkie i nie mogą posiadad żadnych linii podziałowych) 

 Koniecznośd wytwarzania wyrobów o „nie technologicznej” konstrukcji (z punktu widzenia procesu 

wtryskiwania) 

Wyniki symulacji procesu wtryskiwania 

Firma Wadim Plast – Rozwój w Kierunku Wyrobów Medycznych. 
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Wszystkie te wymagania powodują, że przy produkcji komór wspomagania serca proces przypomina bardziej 

wytwarzanie serii prototypowej, z tą różnicą, że wypraski mają byd pełnowartościowe, wykonane z materiału 

docelowego i niedopuszczalne są żadne uproszczenia czy odstępstwa jakościowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet wyprasek wykorzystywanych do budowy komory wspomagania serca POLVAD-EXT. 

 

Ze względu na brak wystarczających informacji dotyczących przetwórstwa materiałów stosowanych do 
wytwarzania komór wspomagania serca, na etapie rozwoju projektu zdecydowano się na wykonanie serii 
specjalnych form wtryskowych umożliwiających badanie wpływu parametrów procesu oraz geometrii 
wypraski na własności wyrobu koocowego. Dzięki takiemu podejściu udało się uzyskad wiele cennych 
informacji na temat przetwórstwa tych materiałów przy znikomym zużyciu surowca. 

Za najważniejsze parametry przetwórstwa uznano: 

 Zawartośd wilgoci w granulacie 
 Profil temperatury w cylindrze wtryskarki 
 Prędkości obrotowe ślimaka i przeciwciśnienia podczas uplastyczniania 
 Czas zalegania surowca w cylindrze 
 Prędkości podczas wypełniania gniazda 
 Czas i ciśnienie docisku 
 Temperaturę powierzchni formującej 
 Czas chłodzenia 

Z powodu bardzo wysokich wymagao jakościowych i dotyczących powtarzalności procesu w formach 
wtryskowych wykorzystywanych do wytwarzania komór wspomagania serca, zastosowano specjalne czujniki 
do bezpośredniego pomiaru ciśnienia i temperatury w gnieździe formy. Czujniki te pełnią wiele funkcji 
pomocniczych podczas przetwórstwa między innymi pozwalają na bardzo dokładną i szybką optymalizację 
procesu, dzięki czemu na etapie uruchomienia produkcji udaje się oszczędzid duże ilości kosztownego 
materiału oraz umożliwiają sprawdzenie, że każdy kolejny cykl jest powtarzalny. 

Technologia wtryskiwania jest optymalną metodą do wytwarzania komór wspomagania serca jednak ze 
względu na postawione w projekcie „Polskie Sztuczne Serce” wymagania przetwórstwo tą metodą nie jest 
łatwe i przysparza wielu problemów. Jednakże dzięki zastosowanym dodatkowym narzędziom, technologii 
i bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym, naukowym, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz 
firmami przemysłowymi udaje się z powodzeniem wytwarzad polskie komory wspomagania serca. Udział 
w programie „Polskie Sztuczne Serce” jest ogromnym wyzwaniem, ale zarazem nakłania do ciągłego rozwoju 
i daje dużo satysfakcji. 
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